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TERVETULOA MESSUILLE

KODIN YLLÄPIDON
YKKÖSTAPAHTUMA!

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.

J

otta kotitalouden energiankulutusta voi hillitä tehokkaasti, ensimmäisenä pitää tunnistaa, mikä kotona vie eniten energiaa. Tällöin mahdollisten korjausten tarpeellisuuden ja
kannattavuuden arvioiminen on helpompaa, sanoo energiankulutuksen
asiantuntija Sami Seuna Motivasta.
– Iso lämmitysremontti voi tuoda
laskennallisesti suuria säästöjä, mutta
kun säästötavoite kaksinkertaistetaan,
tarvittava investointi kasvaa suhteessa yleensä tätä nopeammin.
Tyypillisiä huomaamattomia, mutta
paljon energiaa vieviä kohteita ovat
lämmityksen lisäksi ilmanvaihto ja siihen liittyvät laitteistot sekä käyttövesi.
– Ongelmana on usein se, että energiaa vievät asiat ovat arjessa piilossa niin pitkään, kun ne toimivat oikein.
Esimerkiksi pesuhuoneen lattialämmitykseen kuluvaa energiaa ei pysty
hahmottamaan sähkölaskusta tai
lämmitysjärjestelmän tehottomuutta ei useinkaan huomata ennen kuin
sisälämpötila laskee, Seuna sanoo.
Nykyaikainen taloautomaatio helpottaa Seunan mukaan merkittävästi energiansäästämistä. Automaatioon

kannattaa investoida vanhemmassakin talossa, sillä laitteet maksavat itsensä takaisin suhteellisen nopeasti.
– Järjestelmät osaavat säätää
toimintoja automaattisesti muun
muassa sähkön pörssihintojen,
sääennusteiden ja talon lämmönvaraavuuden mukaan. Säästöt tulevat
niin, että asumismukavuus samalla
jopa kasvaa, Seuna muistuttaa.

Lämmitä ja
eristä järkevästi

Suomessa lämmitys haukkaa hurjan
osuuden koko energiankulutuksesta,
joten säästäväinen kiinnittää aina ensimmäisenä huomiota kotinsa lämmitystapaan ja tarpeeseen.
Esimerkiksi vanhemmassa omakotitalossa koko energiankulutuksesta yli
puolet on pelkkää lämmöntuotantoa.
Niin uusissa kuin vanhoissa taloissa
energiatehokkuutta lisätään usein
erilaisilla lämpöpumpuilla. Yläpohjan
lisäeristys voi olla paikallaan etenkin
iäkkäämmissä rakennuksissa.
– Tällainen investointi voi maksaa itsensä takaisin viidessä vuodessa,
Seuna laskee.

Vedestä lasku tulee kahta kautta ja
pahimmillaan jopa tuplana: suoraan
vesilaskuna, mutta myös käyttöveden lämmitykseen kuluvan energian
laskuna. Uusia suihkuja ja wc-pönttöjä
valitessa kannattaa siten aina hankkia
mahdollisimman vesipihi laite. Vesimittari auttaa seuraamaan vedenkulutusta tarkkaan.
Keskimäärin suomalaisissa kotitalouksissa kulutetaan noin 120–150 litraa
vettä vuorokaudessa asukasta
kohden. Jos omassa kodissa kulutus
on tätä suurempi, kannattaa Seunan
mukaan pysähtyä pohtimaan mahdollista syytä.
Toisinaan syynä voi olla huomaamaton vesivuoto esimerkiksi wcpöntössä. Mahdolliset piilevät vuodot
saa selville esimerkiksi viikonloppumatkan aikana.
– Kun koti jää tyhjilleen ja kaikki
hanat on varmasti suljettu, kannattaa ottaa kotoa lähtiessä ja palatessa
kuva vesimittarista ja verrata mittarin
lukemia toisiinsa. Jos vettä on selvästi
kulunut viikonlopun aikana, on
jossakin todennäköisesti vuoto,
Seuna ohjeistaa.
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Satsaa suunnitte

ja SUNNUNTAINA:
Klo 12
Klo 13
Klo 14

Rakentajan kannattaa aina satsata hyvään suunnitteluun. Sen myötä kodista tulee
toimiva ja myös budjetissa pysyminen helpottuu.

Myös edullin-en
RAHOITUS
S
MAHDOLLISUU

KYSY!

Yrittäjänkatu 22, Mikkeli

HELPOTUSTA ARJEN ASKAREISIIN
Maalämpöpumput

DESIGN VALAISIMET

Toimitamme
maalämpöpumput
kaikenlaisiin kohteisiin
omakotitaloista
kerrostaloihin.

Ilma-vesi lämpöpumput

Materiaali koivua / koivu ohutviilua
Suomalaista laatutyötä, kestävä tarkka
rakenne, kaikki liitokset lovettu ja liimattu.

• Uponor koti -laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle
• Kaikki putkialan työt Mikkelissä ja lähikunnissa
(LVI-työt, ilmanvaihtotyöt, kaukolämpötyöt ja jätevesiratkaisut)
• Huollamme kaikki maalämpöpumput merkistä riippumatta

Ota yhteyttä!

Marko p. 050 443 2222
www.putki1.com

Visapaja Oy,
Mäntyharju
www.visapaja.fi

Esa p. 050 307 6849
esa.lampinen@eal-palvelut.fi
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Puh. 010 441 7350
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luun, pihistä muotioikuista

Mikkelin
RAKENTAJAMESSUT
2018

Olipa rakennusprojekti iso tai pieni, hyvä suunnittelu kannattaa aina.
Lue diplomi-insinööri Anne-Maria Jussilan neuvot pientalon
rakentamisesta haaveileville!
1. Haluaisin rakentaa
oman talon. Mistä
kannattaa aloittaa?
Jos tontti on hankittuna, kannattaa ennen
varsinaisen suunnittelun aloittamista istahtaa oman
perheen kanssa miettimään,
millaisia tiloja ja miten suuria tarvitaan. Mieti samalla myös rahoitusta ja budjettia. Suunnitelmat kannattaa
tehdä todella huolella, sillä tehtyjen ratkaisujen kanssa joutuu elämään pitkään
ja muutosten teko jälkikäteen on hankalaa, usein jopa mahdotonta.
2. En ole ennen rakentanut oikeastaan mitään ja
projekti tuntuu suurelta.
Uskaltaako siihen ryhtyä?
Huolimatta siitä, onko kokemusta rakentamisesta vai
ei, kannattaa yhteistyökumppaneiksi valita luotettavat tekijät. Rakentajan
tärkeimmät edunvalvojat
rakentamisen aikana ovat
pääsuunnittelija ja vastaava
työnjohtaja, jotka voivat olla sama henkilö.
Laki edellyttää pätevää pääsuunnittelija, joka

muuttaa haaveet ja toiveet
asianmukaisesti mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja
hän vastaa, että kaikki rakentamiseen liittyvät suunnitelmat muodostavat
keskenään toimivan kokonaisuuden. Vastaava
työnjohtaja taas vastaa rakentamisen toteutuksesta.
Rakentamisessakin ”hyvä
kello kauas kuuluu” eli kannattaa pitää korvat auki ja
kysellä tutuilta kokemuksia ja pyytää urakoitsijoilta
tietoja heidän edellisistä
kohteistaan.
3. Pelkään, etten osaa suunnitella toimivaa kotia
vuosiksi eteenpäin. Mihin
asioihin kannattaisi kiinnittää erityistä huomiota?
Kun rakentajilta kysytään
muutaman vuoden asumisen jälkeen, mitä he muuttaisivat talossaan, nousee esiin usein liian pienet säilytystilat sekä ahtaat kodinhoitotilat, kylpyhuone ja usein myös keittiötila ja -kalusteet. Kannattaa
miettiä, missä säilytetään
urheiluvälineet, matkalaukut, jääkiekkokassit ja ken-

ties erikoisemmat, isoa tilaa tai omaa rauhaa vaativat harrastevälineet. Tällöin
kellari tai yläkerta on usein
hyvä ratkaisu.
Hyvä olisi miettiä myös tulevaisuutta hieman pidemmälle, jos ja kun elämäntilanne muuttuu. Pääasuinkerrokseen kannattaa sijoittaa keittiön, olohuoneen, kodinhoitotilan
ja pesutilojen lisäksi ainakin yksi makuuhuone, jossa on riittävästi kaappitilaa
ja varastotilaa. Kiinnitä huomiota myös esteettömyyteen, turvallisuuteen, toimivuuteen ja asunnon hoidettavuuteen.
Huomioi myös energiatekniikka ja talon tärkein rakennusosa eli sisäilma. Laadukas ilmanvaihto takaa
puhtaan ja raikkaan sisäilman, joka vaikuttaa suoraan
asumisviihtyvyyteen, rakenteiden turvallisuuteen ja
energiatehokkuuteen. Valitse aina suunnittelijaksi ammattilainen, jolla on pätevyys, kokemus sekä hyvät
suhteet rakennusvalvontaviranomaisiin. Kokenut suunnittelija ratkaisee asiat

nopeasti ja säästää näin aikaa ja rahaa. Häntä kannattaa myös käyttää tarjousten
vertailussa.
4. Budjetin ylittyminenkin
arveluttaa. Miten sen
voisi estää?
Tärkeintä on hyvä ennakkosuunnittelu ja suunnitelmissa pitäytyminen, sillä kaikki muutokset ja muutostyöt
maksavat. Hyvä suunnittelija maksaa itsensä rakentamisessakin takaisin.
Suunnitteluvaiheessa voi
karsia kalliita muotioikkuja,
ylimääräisiä kulmia ja nurkkia. Talotehtaiden valmiit ratkaisut säästävät suunnittelukustannuksia. Kosteat tilat
ovat neliöhinnaltaan kalliita,
joten niiden koko ja sijoittelu samaan ryhmään vaikuttavat sekä työ- että materiaalikustannuksiin.
Kustannuksia laskee myös
kalusteiden laatutason alentaminen tai materiaaleista tinkiminen. Lämmitysjärjestelmän valinnassa voi rakentamishetkellä säästää euroja, mutta pitkällä tähtäimellä kalliimman
valinnalla voi säästää käyt-

Kustantaja:
Kaakon Viestintä Oy

tökustannuksista sijoitetut
eurot takaisin.
Säästöjä saa myös esimeriksi kilpailuttamalla ja keskittämällä hankintoja sekä käyttämällä omaa puutavaraa.
Talon tilasuunnittelussa, energiatehokkuudessa 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 rakennusvalvontaviranomaiset on erinomainen tietolähde. Lisäksi osoitteesta www.suomirakentaa.fi löytyy puolueetonta tietoa. Samasta osoitteesta voit tilata
myös Valintaoppaita, jotka helpottavat päätöksentekoa.
Anne-Maria Jussila
työskentelee Rakennustutkimus RTS Oy:ssä.
Hänellä on 35 vuoden
kokemus pientalorakentamiseen liittyvästä
tiedottamisesta ja
neuvonnasta.

Jutut:
Kristiina Tiippana
Ilmoitusmyynti:
Kaakon
Viestintä Oy /
Etelä-Savon
mediamyynti
Painos:
20 903 kpl
Taitto:
Kaakon
Viestintä Oy /
Ilmoitusvalmistus
Mikkeli
Jakelu:
Länsi-Savon
yhteydessä
19.4.2018
Painopaikka:
Kaakon
Viestintä Oy /
Kouvolan
Paino 2018

Uutta ja vanhasta uutta

TOMMI TURUNEN KY
T Ilkoniementie
1, 52110 Majavesi

HARRIN KALUSTE
ja MAALAUS

Puh. 050 303 5966

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

UUDISRAKENTAMINEN
-Omakotitalot
-Kesämökit

Kodin kiintokalusteet:
• Keittiöt, komerot,WC, ym.
• Liukuovet
• Kalusteovet, ovien vaihdot
• Vanhojen väliovien/
kalusteovien kunnostus ja
uudelleen maalaus
0500 131 373
harri.hakkinen@hkjam.fi

-Piharakennukset
-Muutostyöt ym.

REMONTOINTI
-Keittiöt
-Saunat
-Kylpyhuoneet ym.

PIHARAKENTAMINEN
-Minikaivuri- ja Bobcat urakoinnit

Huoneistoremontit:
• Maalaukset, tapetoinnit
• Lattiat
• WC/kylpyhuoneet
• Saunatilojen saneeraukset
• Toimi-/Liiketilamuutokset
myös pienet työt
040 522 1142
petri.kettunen@hkjam.fi

0400 251 902

toturune@surffi.fi

Maalämpöpumput, Ilma-vesi lämpöpumput
Tule messuille keskustelemaan joko nyt olisi aika vaihtaa
lämpöpumppuun, tee samalla ympäristöteko joka kannattaa.
MEILTÄ:

Markkinoiden
tarkin ja monipuolisin
vuotovesivahti nyt
meillä myynnissä.

ilmalämpöpumput
ilma-vesilämpöpumput
maalämpöpumput
putkistosaneeraukset
Minkä
myymme, sen
huollamme.

OLEMME RAKENTAJAMESSUILLA MIKKELISSÄ
21.-22.4.2018. OSASTO: C 21

PAIKALLINEN ON PARAS

IVT-Center Mikkeli / HP-Putki Oy
Porrassalmenkatu 4, 50100 MIKKELI
Hannu Pöntinen 040 526 3465 hpputki@surffi.fi
Olli Pöntinen
040 745 1580 www.ivtmikkeli.fi

LÄMPÖCENTER

Asteen verran asiantuntevampi
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LA-SU 70 ENSIMMÄISELLE
pääsylippu puoleen hintaan

21.-22.4.2018

KOHTAA ASIANTUNTIJAT:
Hyvällä suunnittelulla
säästät aikaa ja rahaa!

PALVELUKSESSASI Lähes 100 yritystä ja 300 asiantuntijaa

MUISTA OSALLISTUA:
Myös lukuisiin messuosastojen arvontoihin!

JUONTAJANA:
Mikkelin
Revyyteatteri

www.mikkelinrevyyteatteri.fi

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:
21.-22.4.2018,
la-su, Sat-Sun
10.00 -16.00
Время работы выставки:
21 -22.4.2018
10.00 -16.00
Место проведения:
Ледовый дворец:
Raviradantie 24,
50100 Mikkeli
Стоимоcть входного
билета: 10 €/7 €
Добро пожаловать на
выставку !

LÄMPIMÄSTI
TERVETULOA MIKKELIN
RAKENTAJAMESSUILLE!

Messupäällikkö Kari Pulkkinen

TI
M E S S U K ÄY N
A!
KANNATTAA AIN

Kiitos

yhteistyöstä:

LUENNNOT LA JA SU

Klo 12 Älykäs energianhallinta nyt ja tulevaisuudessa
Klo 13 Kaukolämmön käyttäjän ABC
Klo 14 Usein kysyttyä biokaasusta ja biokaasuautoilusta

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

www.konevuokrausykkoset.fi

Jäähallin
henkilökunta

Mikkelin
Hiihtäjät ry

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

V

ielä kymmenen vuotta sitten koteihin hankittiin valvontajärjestelmiä lähinnä murtovarkaiden varalta. Nykyisin järjestelmien odotetaan suojelevan kotia murtojen lisäksi
monenlaisilta muiltakin vahingoilta.
Antureiden kautta pystytään
estämään esimerkiksi vesi- ja vuotovahinkoja sekä
seuraamaan lämpötilanvaihteluja, kertovat kotien hälytysjärjestelmiä ja niihin liittyviä palvelukokonaisuuksia tarjoavien Verisuren toimitusjohtaja Sami Ranta ja
Kotihälytin.fi:n tuotepäällikkö
Ari-Pekka Virtanen.

– Kehitys on mennyt huimasti eteenpäin. Etenkin
langaton tekniikka mahdollistaa aiempaa selvästi monipuolisemman seurannan ja älypuhelinsovellusten kautta kodin toimintoja voidaan hallinnoida mistä
tahansa, Ranta kertoo.
Rannan ja Virtasen mukaan
hälytys- ja valvontajärjestelmiä hankitaan erityisesti
lapsiperheisiin, joissa lapset
liikkuvat jo itsenäisesti kouluun ja harrastuksiin.
Uusien palveluiden myötä
vanhemmat voivat esimerkiksi katsoa suoraan
älypuhelimesta, ovatko
lapset tulleet kotiin tai jos

lapsen avaimet ovat unohtuneet kotiin, ovet voidaan
avata etänä, koodilla tai sormenjäljen perusteella. Älypistorasioitakin voidaan ohjata etänä.
Hälytysjärjestelmät tuovat paljon turvaa myös iäkkäiden arkeen, Virtanen
muistuttaa.
– Esimerkiksi hätätilanteessa apua voi hälyttää vain
yhtä nappia painamalla
tai omaiset voivat seurata
etänä, että vanhuksen kotona on kaikki hyvin.
Molemmat asiantuntijat
neuvovat uuden talon rakentajia tutustumaan jo ennen suunnitteluvaiheen al-
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Näytteilleasettajaluettelo
21.-22.4.2018
C7
Bauer Watertechnology Oy
www.bauer-wt.com
Puh: + 358 9 276 99556
C 20
CWN Direct Oy
www.dolphin.fi
Puh: 09-3956 9220,
0500-431 278
A7
Elega Oy
www.elega.fi
Puh: 040-593 4200
C 19
Elisa Oyj
www.elisa.fi
Asiakaspalvelu 010 190 262
B1
Etelä-Savon Energia
Oy - ESE
Asiakaspalvelu
Vaihde: 015-1951
www.ese.fi | www.ekoteko.fi |
www.sunmikkeli.fi |
facebook.com/eseoy
LUENNOT molempina
messupäivinä!
C 17
Finnlamelli Oy
www.finnlamelli.fi
Puh. 06-557 0300,
puh: 0440 655 750
C 14-16
Fontanot Portaat
www.fontanot.it
Puh. 045-888 2228

D2
Hämeen
Laaturemontti Oy /
Jyväskylän yksikkö
www.laaturemontti.fi
Puh: Soita Kattoluuriin,
03-3398 6722

D5
Kontiotuote Oy /
Kontio talot
www.kontio.fi
Puh: 020 770 7400,
Puh: 040-631 3787
Kontio hirsitalot ja-huvilat

B5-B9
Isku Koti Mikkeli
www.isku.fi
Puh: 029 086 4370

C4
K-Rauta Mikkeli Talomyynti
www.k-rauta.fi
puh. 050-357 0874

A2
Isolex Oy
www.isolex.fi
puh: 050-5348141
Ulkoalue:
JP-Konevuokraus
www.konevuokrausykkoset.fi
Puh. 044-077 8682
D4
Jukkatalo
www.jukkatalo.fi
Puh: 044-994 8484,
Puh. 020 770 7100,
A 10
Juvan kunta
www.juva.fi
Puh: vaihde: 040-755 1100
C 14-16
Kaakon Porrastalo Oy
www.kaakonporrastalo.fi
puh. 045-888 2228
A 11
Kauppapiste Ky
www.kauppapiste.info
Puh: 050-564 5868
tai 045-260 7548

A9
Fortum
www.fortum.com

E5
Kestopelti /
Kourupalvelu Hölttä Oy
www.kestopelti.fi / www.
kourupalvelu.com
Puh: 0207 281600

C 21
HP-Putki / IVT LämpöCenter Mikkeli
www.ivtmikkeli.fi
Puh: 040 5263 465

Ulkoalue
Konevuokraus
Ykköset
www.konevuokrausykkoset.fi
Puh. 044-077 8682

C 14-16
Laiturikauppa.fi
www.laiturikauppa.fi
puh. 045-888 2228
D 10
Lumon Suomi Oy
www.lumon.fi
Puh: 040-158 7480
B2
Lumme Energia Oy
www.lumme-energia.fi
puh: 0800 90110
A 13
Länsi-Savo
www.lansi-savo.fi
puh. (015) 350 3500
B 10
Mammuttikoti Oy
www.mammuttikoti.fi
Puh : 044-033 8835,
020 733 4343
C 14-16
Manlahden Metalli
puh. 0400 764354,
puh. 045-888 2228
www.kaakonporrastalo.fi
B 10b
Media Potentia
www.mediapotentia.fi,
www.omakotilehdet.fi
Puh: 0400 772 229

A 12
Muurametalot
www.muurametalot.fi
Alue-edustaja: Puh:
040-762 2331
E3
NunnaUuni Oy
www.nunnauuni.fi
Puh: 0500-651 369
Aula
Oriflame
www.oriflame.fi
B3
Peuratalot Oy
www.peuratalot.fi
edustaja:, Puh: 0400-717 107
E1
Pihla /Inwido
www.pihla.fi
Puh:. 0800 550 880
C 12-13
Pohjolan Design-Talo Oy
www.designtalo.fi
Puh : 0207 463 940
A5
Prima-Rakentajat Oy
www.prima-rakentajat.fi
Alue-edustaja,
Puh: 050-911 8743
A 14
lauantaina 22.4.
Promotion Point
www.promotionpoint.fi
C 9- C 11
Puula Hirsitalo Oy
www.puulahirsitalo.com
Puh. 020 793 1830
D9
Rakennustutkimus RTS Oy
www.suomirakentaa.fi
Puh. (09) 5407 310

B 11
Ruukki Construction Oy
www.ruukkikatot.fi
Puh: 020 599 0090
C3
Sadex Oy
www.sadex.fi
Puh: 0400- 217 305
D8
Saimaan
Kodinkonehuolto Oy
www.saimaankkh.fi
Puh: 0500-847 151
A6
Savohormi Oy
www.savohormi.fi
Puh: 050- 407 4427
C1
Sievitalo Oy
www.sievitalo.fi
Edustaja: Puh: 044 445 5755
C 14-16
Steelpro Oy
Edustaja: puh 045 8882228
www.steelpro.fi
D3
Suomenniemen
Säästöpankki
www.saastopankki.fi
Puh: 010 441 7380
F1
Suomen Luonnonmaalit Oy
/ TIETOISKUT osastolla G 8
www.suomenluonnonmaalit.fi
Puh: 09-851 2101, 045-618 1173
C 23
Suomen Terveysmaailma
www.terveysmaailma.fi
Edustaja: Puh: 040-530 3949

E2
Metsäsairila Oy
www.metsasairila.fi
Puh: 044 722 2300

E6
Rakentajan ABC
www.rakentajanabc.com
Puh. 050 358 4973

A4
Suur-Savon OP
Kiinteistökeskus Oy LKV
www.op-koti.fi
Puh: 010 255 2200

B 13 ja ulkoalue
Mikkelin Toimintakeskus
www.toimintakeskus.fi
Puh: 044-597 7992

C 9 - C11
Rotomon Oy
www.rotomon.fi
tel. +358(0)15-343 340

A 13
Target Julkaisut Oy
www.tgj.fi
Puh: 050-491 2335

D8
Techeat Ab Oy
www.techeat.fi
Edustaja:
Puh: +358 (0)44 77 77 204
D6
Telia Finland
www.telia.fi
Puh: 020 690 400
F3
Thermia Lämpöpumput
www.thermia.fi
Puh: 020 7010 600
C6
Tiivi
www.tiivi.fi
Edustaja:
Puh: 044 986 9910
F6
T:mi Antero Tiitinen
www.jalkistuotteet.com
gsm. 050-5630712
/ 050-5922385
D7
Viemäritohtori
www.viemaritohtori.fi
Puh: 045-667 2644,
050-568 1448
B 14
Verisure Oy
www.verisure.fi
Asiakaspalvelu,
Puh: 010 217 9195
D1
Vesivek Mikkeli
/ Hämeen
Laaturemontti Oy
www.vesivek.fi
Puh: 044-745 3148
C 14-16
Westwood Oy Ab
www.westwood.fi
edustaja: puh.
045- 888 2228
B4
Älvsbytalo Oy
www.alvsbytalo.fi
Puh : 020 7939 620
Edustaja
Puh: 050-592 5592

Verisure

kamista, millaisia hälytys- ja
valvontajärjestelmiä on tarjolla.
Langaton järjestelmä on
edullinen ja helppo asentaa myös vanhaan taloon,
sillä laitteistot eivät vaadi esimerkiksi kotelointia
tai kaapeleita. Järjestelmää
valitessa kannattaa kiinnittää huomiota myös sen
päivitettävyyteen ja täydennettävyyteen.

Koko koti
turvaan
älypuhelimen
hinnalla
Virtanen ja Ranta uskovat,
että hälytys- ja valvontajärjestelmien käyttö kasvaa lähivuosina voimakkaasti suomalaiskodeissa.
Hankintakynnystä laskee se, että järjestelmiin liittyvät kustannukset
ovat tulleet merkittävästi alaspäin viime vuosina. Markkinoilta löytyy
keskenään hyvin erilaisia palvelukokonaisuuksia,
joiden vertailu kannattaa
ennen ostopäätöstä.
– Hälytysjärjestelmää
valitessa kannattaa ottaa selvää, miten hälytysjärjestelmä käytännössä
toimii ja mitä palveluita siihen kuuluu. Jos järjestelmä ei ole esimerkiksi liitetty 24/7 toimivaan hälytyskeskukseen, avun saaminen hädän hetkellä on

täysin kiinni siitä, oletko itse puhelimen äärellä,
Ranta huomauttaa.
Hinnat lähtevät yleensä
muutamasta sadasta eurosta ylöspäin. Osa palvelupaketeista on hinnoiteltu
kiinteällä kuukausimaksulla, joka sisältää kaiken laitteistoista hälytyskeskus- ja
vartiointipalveluihin.
– Kustannukset ovat
suhteessa hyvin maltillisia,
jos miettii, että koko kodin
suojaaminen voi maksaa
suunnilleen yhtä paljon
kuin yksi älypuhelin, Virtanen vertaa.
Vaikka koteja pystytään
valvomaan tekniikan avulla
entistä tehokkaammin, ihmissilmää tarvitaan edelleen lopulliseen huolenpitoon, sanoo Verisuren
Ranta.
– Aina, kun hälytys tulee,
ihmisen on arvioitava, millaista apua kodissa tarvitaan. Koulutettu asiantuntija osaa arvioida tilanteen
nopeasti ja välittää paikalle oikean avun, oli se sitten vartija, poliisi tai putkimies.
Hälytysjärjestelmien suosio kasvaa suomalaiskodeissa. Vaihtoehtoja on paljon, joten hälytysjärjestelmien ja -palveluiden vertailu kannattaa ennen lopullista ostopäätöstä
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Pumppu Pertiltä

ILMALÄMPÖPUMPUT

TAVATAAN
RAKENTAJAMESSUILLA
OSASTOLLA D8

Lauantaina maahantuojan edustaja paikalla.
Etelä-Savon

LÄMPÖPUMPUT

Meiltä myös
ilma-vesi- ja
maalämpöpumput

Tykkimiehenkatu 18, 50100 MIKKELI
Puh. 0500 847 151 www.saimaankkh.fi

Rakentamista
Jorma Kärkkäinen 050 535 9618
projektinne alusta loppuun Antero Piiparinen 040 848 6226
+uudisrakentamista + saneraukset + vesivahinkokorjaustyöt
+ kylpyhuone- ja saunaremontit + huoneistoremontit

PS Hyödynnä kotitalousvähennys!
Taipaleenrannantie 7, 51900 JUVA. juvan.rakennuspalvelu@surffi.fi

Sähköasennukset ja -korjaukset

SÄHKÖLIIKE
PENTTI HÄMÄLÄINEN KY
https://sahkotyot.eu

P. 0400 750 034

Kaikki kattoremontit laajuudestaan riippumatta
takuutyönä nopeasti, 20 vuoden kokemuksella.
Teemme myös MUUT RAKENNUSALAN TYÖT.

KESÄN REMONTIT
NYT MYYNNISSÄ!
takuulla
kotimaista
ammattitaitoa
Muista kotitalousvähennys.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous: Timo 0400 578 078
timo.vauhkonen@monetko.ﬁ

www.monetko.ﬁ

Kevätkoti piristyy
luonnollisilla
sävyillä ja arjen
luksuksella
Kevään sisustustrendeissä näkyy luonnollisuus,
hyvä olo ja pieni ripaus ylellisyyttä.

K

un 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
maaleista pitkän aikaa sisäilmaan ja maalien kemikaalit
voivat aiheuttaa herkistymistä.
Maalit vaikuttavat myös koko kodin hengittävyyteen.
– Esimerkiksi muovia sisältävien maalien pinnalle voi

kertyä kostettua, jos ilmanvaihto ei ole tarpeeksi tehokas, sillä muovipinta ei itsessään hengitä, Koski sanoo.

Hyvät unet tuovat
energiaa arkeen

Koti on parhaimmillaan levon, elpymisen ja rauhoittumisen paikka. Laadukas ja tyylikäs uusi sänky piristää
paitsi makuuhuoneen, myös nukkujaa. Unen laatua
pidetään terveyden kannalta erittäin tärkeänä, muistuttaa 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.

MAINOSLIITE | 7

TORSTAINA 19. HUHTIKUUTA 2018

OSTA
LVI-Tarvikkeet

OIKEASTI
Edullisemmin

www.jukira.fi

Laajat valikoimat ja
nopeat toimitukset.
Kotimaista
verkkokauppaa
vuodesta 2004.

Pä
va iväs
lm
s
is ä
ta

PIHAVARASTOT, PIHALIITERIT

Toimitamme varastot ja liiterit
paikoilleen asennettuna
puh. 040 750 1781
siskonpoeka@siskonpoeka.fi www.siskonpoeka.fi

LVI-asennukset, maalämpöpumput,
kaukolämpövaihtimet, lämmityskattilat,
Pyydä tarjous putkistojen saneerauksista!
Auvo p. 0440 255 675 Iiro p. 0440 771 117
51720 RAHULA

ANTENNIASENNUKSET SEKÄ
TIETOLIIKENNE- JA INTERNETRATKAISUT AMMATTITAIDOLLA

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 kolmannes ja se on olennainen osa
makuuhuoneen sisustusta – siksi sänkyyn kannattaa todella satsata. Hengittävät ja nukkujan vartalon mukaan muotoutuvat materiaalit
takaavat levollisen ja rauhoittavan yöunen. Valitse sänky yhdessä ammattitaitoisen myyjän
kanssa, jotta saat varmasti juuri sinulle sopivan
vaihtoehdon. Esimerkiksi Iskussa voit teettää
ergonomisen nikamatestin sänkyä valitessa.

Värit valtaavat
kodin

Kuvat: Isku, Suomen Luonnonmaalit

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 pastellisävyt kuten liilan eri sävyt
ja vaaleanpunainen. Materiaaleista suosittuja ovat muun muassa nahka, sametti ja tumma
puu. Yhdistä näitä rohkeasti toisiinsa!

Hiirolantie 15, Mikkeli, p. 0400 414 512
mikko.vesala@data-antenni.fi • www.data-antenni.fi
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Muistathan, että meiltä saat mittojesi mukaan
suunnitellut jätekatokset, leikkimökit ja paljon muuta.
Toimitus myös paikoilleen asennettuna.

TULE KATSOMAAN MESSUTARJOUKSEMME!

Tilaaja!
digipalvelujen sisältö laajenee
– nyt 5 lehteä yhden hinnalla

Olemme mukana:

Mikkelin
RAKENTAJA

MESSUT
21.-22.4.
Jäähallissa
Löydät meidät
ulkoa ja
osastolta B13.
Käytämme tuotteiden
valmistukseen
kierrätysmateriaaleja
saatavuuden mukaan.

Mallit ovat esillä
Karikossa,
Viilarintie 2
Lisätietoja tuotteista ja toimitusajoista
saat puh. 050 462 0668 tai 010 327 2940

Lue lisää: lansi-savo.fi/tutustu
Löydät
meidät
osastolta
A14

Olemme mukana
Mikkelin Rakentajamessuilla

lauantaina 21.4. klo 10-16

www.toimintakeskus.fi

PIHAT SIISTIKSI.

Haukivuori
Kangasniemi
Juva

Romut kierrätykseen!

Sulkava

Mikkeli
Anttola

Hirvensalmi

NOUDAMME ROMUA SÄÄNNÖLLISESTI

Ristiina

Puumala

Mäntyharju
Suomenniemi

Soita heti!

040 680 5073

MUUTA ARVOMETALLISI

RAHAKSI
MAKSAMME JALOMETALLIROMUISTA
VARMASTI KILPAILUKYKYISEN HINNAN!
MYÖS ROMUAKUISTA

HU IP PU HI NTA!

• kupari
• alumiini
• messinki • rst
• kaapeli

OTAVAN METALLI OY
Vanha Otavantie 88, Otava • www.otavanmetalli.fi

Savitaipale

ROMUAUTOT KIERTOON!
• Valtuutettu romuautojen vastaanottopiste
• Paikan päälle toimitetusta ajoneuvosta suoritamme maksun

Romuautosta PESUSETELI Otavan Nesteelle!
•Romun osto- ja myynti
040 194 9863
•Nouto- ja kuljetuspalvelut
040 680 5073

