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LOUNAIS-SUOMI MAAKUNTANUMERO

IV PUHDISTUS,
MITTAUS JA SÄÄTÖ

Myynti, asennus ja ylläpito:

ICT-asennus Oy
Käsityöläisk. 10, 32200 Loimaa
Puh. 044 5656 250 Pasi  
    ja 044 5656 251 Pekka.
info@ictasennus.fiictasennus.fi

Tarjoamme joustavan, luotettavan ja kustannustehokkaan 
palvelun laitteiston huoltoa ja ylläpitoa unohtamatta. 

Kameroiden- ja tallentimien laatu-
merkit takaavat luotettavuuden!  Kohteina mm.: Asutut ja asumattomat kiinteistöt, piha-

 alueiden tulo- / menoliikenne, automaattikoneiden seuranta,
 eläinsuojien tapahtumat, ym. ym...  Seuranta langattomasti,
 ilman kiinteää verkkoa, vaikka omalla puhelimellasi! 

OTA YHTEYTTÄ!

YM. ALAN
LAATUMERKIT

Kamera valvoo Laitteistot voidaan mitoittaa yksityisasuntojen 
peruslaitteista aina maatalouden ja teollisuuden 
vaativiinkin valvontajärjestelmiin.

puolestasi 24/7!

Valvontalaitteisto omakoti talos-
sa ennalta ehkäisee murtoja 
ja lisää asukkaiden turvallista 
viihtyvyyttä. 
Näet kuka ovikelloa soittaa!

• Harppuunakorttelin rakentaminen lähti käyntiin
• Autotehtaan ja telakan imu vauhdittavat maakuntaa
• Puumiehet Ligna-matkalla Hannoverissa
• Bambu ekologinen ratkaisu tropiikin asuntorakentamiseen
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Lounaisen Suomen vahvaa talouskehitystä vauhdittaa nyt
teknologiateollisuus. Uudenkaupungin autotehtaan ja
Turun telakan erinomainen tilanne vahvistaa myös tek-
nologian alihankintaa. Aivan kaikkia yrityksiä tämä ei kos-
ke, osa on jäänyt ja yhä jää kasvuvauhdista sivuun. Kehi-
tys on kuitenkin nyt erinomainen, ja näyttää jatkuvan hy-
vänä ainakin lähitulevaisuuteen.

Jotta kasvuvauhti ei maakunnan sisällä hiipuisi, on kaikki
voimat nyt kohdistettava seudun sisäisen ja ulkoisen lo-
gistiikan vahvistamiseen. Kehitystä liikenteen puolella on
vauhditettava. Pendelöinti maakunnan kuntien ja kasvu-
keskusten välillä on saatava tehokkaaksi. Julkisen liiken-
teen yhteyksiksi esimerkiksi Turun ja Uudenkaupungin
välillä eivät nykyiset enää riitä. Avattu työvuorolinja Tu-
rusta autotehtaalle ei voi olla “lopullinen ratkaisu”, se on
pelkkä ensiapu ongelmiin. Teknologian imussa voimistu-

Rakennussanomat elo-syyskuu 2017

Varsinais-Suomesta vahva menestyjä
nut raju rakentamisen vauhti tarvitsee myös uusia liiken-
teen ratkaisuja kipeästi.

Liikenneyhteyksien parantaminen kuntakeskusten ja kas-
vukeskusten välillä olisi kaikkien, myös kehyskuntien etu.
Jatkossa tullaan joka tapauksessa rakentamaan uusia
asuntoja paitsi kasvukeskuksiin myös lähikuntiin. Ja lähi-
kunnat ovat niitä, jotka tehokkaimmin pystyvät tarjoamaan
omakotitontteja seudun uusiin työpaikkoihin saapuville
ammattilaisille. Jo nyt on näkyvissä asuntorakennusbuu-
mi, joka kohdistuu kehyskuntiin. Liikenneyhteydet ovat
kasvun tekijänä avainasemassa. Ilman tehokkaita yhte-
yksiä kasvu sivuuttaa monia alueita turhaan.

Paitsi maakunnan sisäistä liikennettä on tehostettava
myös ulkoisia yhteyksiä. Maakunta ei pärjää jos se umpi-
oituu. Siksi poliittisen voiman on ryhdyttävä vauhdittamaan

sekä rautatieliikennettä maakunnasta ulos että myös lii-
kennettä rajojen yli. “Tunnin juna” ei riitä, yhteyksien pi-
tää parantua myös Pirkanmaalle. Satakuntaakaan ei saa
unohtaa. Ja Turun lentoasemaa pitää vahvistaa ainakin
niin, että jonkinlainen lähiliikenne (Pohjoismaat, kotimaan
reitit, Euroopan keskuskohteet) voi tavoittaa suoraan Tu-
rusta kiertämättä aina Helsingin kautta. Jos on tahtoa,
myös ratkaisu voidaan lentoliikenteen umpipussiongel-
maan löytää.

Varsinais-Suomen maakunta kaikkineen on nyt erinomai-
sessa asemassa. Maakunnan tilannetta ei saa heikentää
yksisilmäisellä kuntapolitiikalla kuntien sisällä ja keskuu-
dessa, eikä myöskään pääkaupunkivetoisella keskittämis-
politiikalla. Nyt ei voi oma lehmä olla missään se lähin ja
tärkein  -  nyt tarvitaan laajaa yhteistä karjanhoidon ohjel-
maa.

Julkaisee  18.9.2017

LOUNAISRANTA-SYDVÄSTBLADET-erikoisnumeron jonka liite-
sivuina on myös Unto Mononen-yhdistyksen IKKUNA KADULLE-
kulttuurilehti.

Erikoisnumero on jakelualueesta johtuen osin kaksikielinen. Ja-
kelut kohdistetaan V-S maakuntaan ja Turun seudulle ja Turun-
maan alueille sekä joka kotiin-jakeluna Somerolle ja Kemiöön
(Salo-Suorajakelu Oy). Numero on jakelussa myös Turun Kirja-
messuilla 6.-9.10. messuaulan jakelutelineistä. Numeron jakelut
ovat yhteensä 30 700 kpl.

Numeroon tarkoitettujen aineistojen viimeinen sisäänjättöpäivä
toimitukseen on 15.9. 2017

Asunnonostajat ovat tyytyväisiä rakennusyhtiöihin
- Länsi-Suomessa tyytyväisimmät asiakkaat

”Asuntorakentamisen laatu on
herättänyt viime vuosina paljon
keskustelua. Rakennusteollisuus
RT ry:n kahdeksan suurinta ta-
lonrakentamisen jäsenyritystä
päätti yhteistyössä tutkituttaa
puolueettomalla taholla asunnon-
ostajien tyytyväisyyden uudis-
asuntorakentamiseen. Näin
asunnonostajat saavat luotetta-
vaa tietoa elämänsä ehkä tär-
keimmän ostopäätöksen tueksi.
Tutkimuksessa olivat mukana
Suomen suurimmat asuntora-
kentajat”, sanoo johtaja Jukka

EPSI Ratingin Rakennusteollisuus RT ry:n suurimmille
jäsenyrityksille tekemä Uudisasuntorakentaminen-tutki-
mus selvitti asunnonostajien tyytyväisyyttä rakennusliik-
keisiin. Tutkimus tehtiin puhelinhaastatteluna touko-ke-
säkuussa 2017. Siihen osallistui 470 uudisasunnon os-
tajaa, joille valmis asunto oli luovutettu 2016. Tulokset
on tuotettu indeksillä 0-100, jossa 75 on erittäin hyvä taso.

Pekkanen Rakennusteollisuus
ry:stä.
  Tutkimuksen mukaan uudis-
asuntorakentamisen asiakastyy-
tyväisyys on korkea, 75,7 indek-
sipistettä, vaikka erot eri raken-
nusyhtiöiden välillä ovat suuria.
”Suurten rakennusyhtiöiden asi-
akastyytyväisyys on erittäin hyvä.
Se sijoittuu kaikkien tutkimiemme
Suomen toimialojen vertailussa
kärkeen heti vakuutusalan ja säh-
kön vähittäismyynnin jälkeen.
Uudisasuntorakentamisen asia-
kastyytyväisyys on siis parempi

kuin esimerkiksi pankkien tai
matkaviestintäyhtiöiden”, kertoo
EPSI Ratingin toimitusjohtaja
Tarja Ilvonen.
  Kaikkein tyytyväisimpiä asun-
nonostajat ovat Länsi-Suomes-
sa. Muualla Suomessa asiakkaat
ovat hieman tyytymättömämpiä,
mutta erot muiden alueiden vä-
lillä ovat pieniä. Sijoituskäyttöön
uudisasunnon ostaneet kulutta-
jat ovat tyytyväisempiä kuin
omaan käyttöön asunnon osta-
neet. Vastaajista neljännes oli si-
joitusasunnon ostajia.

Aikataulussa pysyminen
toi eniten kiitosta

Tutkittujen rakennusyhtiöiden
imago on erittäin hyvä (78,1).
Uudisasuntorakentajien asiak-
kaana olo koettiin helpoksi ja ra-
kentajien koettiin pitävän hyvää
huolta asiakkaistaan. Asuntora-
kentajia pidettiin luotettavina
(78,9), vaikka yhteiskuntavas-
tuullisuus jäikin hieman muutoin
korkeasta tasosta (74,0).
  Asiakkaiden odotukset uudis-
asuntorakentamista kohtaan
ovat korkealla (80,3), vaikkakin
odotusten merkitys asiakastyyty-
väisyyteen on kuitenkin vähäi-
nen.
  Asiakkaat pitävät uudisasunto-
rakentamisen tuotelaatua erittäin
hyvänä (79,6). Aikataulussa py-
syminen sai asiakkailta eniten
kiitosta. Toisena olivat asunnon
pohjaratkaisun sopivuus sekä
asunnon varustetaso. Heikoim-
mat arvosanat tulivat asunnon
virheettömyydestä.
  ”Uudisasuntorakentamisen va-
litusten määrä on suhteellisen
korkea verrattuna muihin Suo-
men tutkittuihin toimialoihin. Kes-
kimäärin 30 prosentilla uudis-
asuntorakentamisen asiakkaista
oli aihetta valittaa. Tämä luku on
Suomessa muilla tutkituilla toimi-
aloilla keskimäärin 16 prosent-
tia”, sanoo Tarja Ilvonen.

  Uusien asuntojen hintakehitys-
tä kauhistellaan yleisesti, mutta
tutkimuksen mukaan asunnon os-
tajat eivät ole samaa mieltä. Os-
tajat eivät pidä uusia asuntoja lii-
an kalliina, sillä rahalle saatu vas-
tine kokonaisuudessaan on hyvä.
Lisä- ja muutostöitä teetti 74 pro-
senttia asunnonostajista, ja ra-
kennusyhtiöiden katsottiin löytä-
neen ratkaisut ja toteuttaneen ne

erinomaisesti. Noin puolet on
valmiita suosittelemaan raken-
nusyhtiön asuntoja ystävilleen ja
sukulaisilleen.
  Puolet ostajista otti itse yhteyt-
tä rakennusliikkeeseen. Raken-
nusliikkeen puolelta yhteyden-
otoista tuli vain joka kolmas. 11
prosenttia ostajista olisi toivonut
rakennusyhtiöltä tiiviimpää yhte-
ydenpitoa rakennustyön aikana
ja 21 prosenttia muuton jälkeen.
 EPSI Ratingin Rakennusteolli-
suusliiton jäsenyrityksille tekemä
tutkimus uudisrakentamisesta
selvittää yhtiöiden asiakastyyty-

väisyyttä. Tutkimuksen kohde-
ryhmä koostuu suomalaisista yk-
sityisasiakkaista, jotka ovat osta-
neet uudisasunnon ja asunto on
luovutettu vuoden 2016 aikana.
Tutkimus toteutettiin puhelin-
haastatteluna asunnonostajille
touko-kesäkuussa 2017, ja siihen
osallistui 470 asunnonostajaa. In-
deksi tuotetaan asteikolla 0 –
100, jossa 75 on erittäin hyvä,
60–75 tyytyväinen ja 0-60 tyyty-
mätön.

Laadukasta työtä vuodesta 1983Laadukasta työtä vuodesta 1983Laadukasta työtä vuodesta 1983Laadukasta työtä vuodesta 1983Laadukasta työtä vuodesta 1983
Turun Pelti ja Metallityö OyTurun Pelti ja Metallityö OyTurun Pelti ja Metallityö OyTurun Pelti ja Metallityö OyTurun Pelti ja Metallityö Oy

Hunäsintie 72, 21600 Parainen

Karlsson 0400 124 641, 0400 543 243

- Konesaumapelti- ja profiilipeltiasennukset
- Vanhan purkaukset
- Aluskate- ja laudoitustyöt ym. puutyöt
- Piipunpellitykset ja sadehatut
- Räystäskouru- ja syöksytorviasennukset
- Peltilistojen kanttausta

2,5-6,0 hydraulisilla koneilla

Oripään Elementti Oy
Betonielementtejä

maatalouteen ja teollisuuteen
www.oripaanelementti.fi

oripaanelementti@co1.inet.fi
0500-120 190

LOUHINTA- JALOUHINTA- JALOUHINTA- JALOUHINTA- JALOUHINTA- JA
KAIVUUTYÖTKAIVUUTYÖTKAIVUUTYÖTKAIVUUTYÖTKAIVUUTYÖT

myös murskaustyöt

M&M MURSKE OYM&M MURSKE OYM&M MURSKE OYM&M MURSKE OYM&M MURSKE OY
040 7600 444040 7600 444040 7600 444040 7600 444040 7600 444
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Harppuunakortteli aukionäkymä

Harppuunakorttelin parkkihallin ja N-rakennuksen
talotekniikkatyöt Turussa ovat päässeet vauhtiin

- Toukokuun alussa sähkö-
asentajat pääsivät aloitta-
maan parkkihallin asennus-
töitä myös ilmastointiasenta-
jat pääsivät toukokuun lopul-
la aloittamaan N-rakennuk-
sen 1.kerroksen runkokana-
va-asennukset. Putkiasenta-

Assemblin on rakentamassa yhdessä Meri-
mieseläkekassan ja muiden allianssikumppa-
neiden kanssa aivan uudentyyppistä asuinker-
rostalokohdetta Turkuun. Uudiskohteessa ra-
kennetaan eri vaiheissa 13 rakennusta käsit-
tävä asuintalokortteli autohalleineen ja piha-
alueineen. Allianssihankkeessa talotekniikka-
työt ovat päässeet vauhtiin ja tällä hetkellä ra-
kentuu autohalli ja siihen liittyvä N-rakennus.

jat ovat jo pidemmän aikaa
saaneet suorittaa omia asen-
nuksiaan muun muassa vie-
märeitä ja lämpölinjoja. Aika-
taulusta on tullut talotekniik-
katöille erittäin haastava,
koska betonin kuivumison-
gelmat viivästyttivät aloitusta.

Samoin pölynsidontaa ei voi-
nut suorittaa ennen kuin läm-
pötila oli keskimääräisesti + 5
astetta, kertoo Assemblinin
Turun aluejohtaja Ari Oksa-
nen.
  - Luonnollisesti tämä kevät
oli todella kylmä ja kesti kau-
an, että saavutettiin yllä mai-
nittu lämpötila pölynsidontaa
varten, tämä piti tehdä ennen
meidän asennuksia. Talotek-
niikka-asennukset ovat edis-
tyneet kuitenkin todella ri-
peästi, vaikka aloitus venyi
pitkälle. Tällä hetkellä LVI-
puoli tekee kalustustöitä ja
sähköasentajat aloittavat ka-
lustusvaiheen ensi viikolla,

jatkaa Oksanen.
  Allianssi on uudentyyppinen
tapa toteuttaa isoja ja moni-
mutkaisia rakennushankkei-
ta. Tämä perustuu kokonais-
valtaisen yhteistyön rakenta-
miseen niin tilaajan, suunnit-
telijoiden kuin toteuttajienkin
osalta.Kaikki osapuolet ovat
mukana aikatauluttamassa,
suunnittelemassa ja toteutta-
massa projektia alusta lop-
puun. Myös projektin katteet
jaetaan kumppaneiden kes-
ken.
  Allianssimalli sujuvoittaa ja
nopeuttaa projektia sekä sa-
malla mahdollistaa innovatii-
visten ratkaisujen työstämi-
sen sekä toteuttamisen.
  Esimerkkinä uudentyyppi-
sestä ajattelusta on Meri-
mieseläkekassan ja Assemb-
linin yhteistyönä rakentunut
asuinkerrostalokohde Helsin-
gissä, johon asennettiin maa-
lämpö. Tämä taas mahdollisti
kerrostalohuoneistojen läm-
mityksen lisäksi myös jäähdy-
tyksen.
  Merimieseläkekassa
hankki harppuunakorttelin
alueen vuokraoikeudet
haltuunsa yhtiöltä, joka ta-
kavuosina suunnitteli kort-
telialueelle toiminta- ja out-
letkeskusta. Hanketta ke-
hitettiin Kauppasatama-ni-
mellä, ja tässä yhteydes-
sä kortteliin oli tarkoitus
rakentaa myös monitoimi-
taloksi toteutettava Puulin-
na. Puulinna-hankkeesta
järjestettiin myös arkkiteh-
tikilpailu. Rahoituksen
puuttuminen johti lopulta
hankkeen lopettamiseen

ja alueen oikeuksien myy-
miseen merimieseläke-
kassalle, joka purki suun-

nitelmat ja haki alueelle
asuinrakentamisen kaa-
vaa.



4

Lounais-Suomen elpynyt taloustilanne ja työttömyyden väheneminen lisäävät pikkuhiljaa ta-
loudellista toimeliaisuutta ja rakentamista. Uudenkaupungin autotehdas sekä telakat Turussa
ja Raumalla vaikuttavat alueen rakentamisen suunnitelmiin ja liikennejärjestelyihin.  Erityisen
kipeästi kaivataan pieniä vuokra-asuntoja. Muuttajia Uuteenkaupunkiin on tullut vuoden alus-
ta lukien noin 230. Loput pendelöivät autotehtaalle, jonka vuoksi joukkoliikennejärjestelyitä
on tehty Turusta ja Porista. Osa asuu väliaikaisessa parakkikylässä.

Vakka-Suomi
ja Rauma
hyvässä vedossa

Uudenkaupungin teknisen
viraston päällikkö Leena Ar-
vela-Hellen laittaa vertailu-
kohdaksi oman 30 vuoden
uransa aikana rakennetut
kerrostalot.
- Laskeskelin, että koko ai-
kana on 15 kerrostaloa ra-
kennettu. Nyt on kymmen-
kunta hanketta vireillä. Vuo-
den vaihteessa tilanne tuli
päälle, ja suunnittelu on
käynnissä monessa hank-
keessa.
Osa hankkeista on vuokra-
asumista ja osa omistusasu-
miseen tarkoitettuja. Muun
muassa Salmen alueella pa-
rin kilometrin päähän kes-
kustasta suunnitellaan pien-
taloaluetta. Kaikkiaan näitä
50lueella parin kilometrin
päähän keskustasta suunni-
tellaan pientaloaluetta.  Kaik-
kiaan näitä 50m2 taloja on
ajateltu tehtäväksi 39 kappa-
letta. Tontit ovat noin 500m2

kokoisia.
  Talot tuodaan kokonaisina
paikalleen ja loppuun asti
varusteltuna. Teijo-talojen
valmistamina alueelle tulisi
pieniä kaksioita, joissa on
keittiö-olohuone yhdistelmä,
pieni makuuhuone, kylpy-
huone ja ulkovarasto.
  - Lähtökohtaisesti nämä tu-
levat myyntiin ja tehdään ky-
synnän mukaan.  Varsinai-
nen markkinointi aloitetaan
syyskuussa. Kunnianhimoi-
sesti ajatellen ensi kesänä
voisivat ensimmäiset olla
valmiina, kertoo rakennutta-
ja Petteri Laitala Retonar
Oy:stä.
  Uuteenkaupunkiin on suun-
nitteilla sekä perinteistä ker-

rostalorakentamista että
puukerrostaloja.
  Esimerkiksi modulaarisia
puukerrostaloja rakentavalla
Siscolla on Uudessakaupun-
gissa käynnissä kolme koh-
detta. Kaikkiaan rivitaloasun-
toja on suunnitteilla noin 40.
Kerrostalohanke on vielä
suunnitteluvaiheessa. Näin
on myös Raumalla, mutta se
etenee ensi vuoden aikana.
Laitilan hanke on pisimmällä
ja kaavoitus valmistuu tämän
vuoden loppuun mennessä.
  - Näiden lisäksi hankkeita
on alkamassa myös Maskus-
sa ja Turussa eli aika aktiivi-
sia tullaan olemaan sillä alu-
eella, kertoo markkinoinnis-
ta vastaava Kimi Vainio.
  Autotehtaan menestyminen
on merkinnyt laajennuksia
tehtaalle. Autot ovat tarvin-
neet lisää kenttätilaa sata-
maan, josta ne lähtevät kak-
si kertaa viikossa Saksaan.
Suurimmat kaupat laajenta-
vat ja perusparantavat tilo-
jaan.
  Laitilan rakennustarkasta-
ja Tapio Linden sanoo lupi-
en määrän kasvaneen huo-
mattavasti verrattuna viime
vuoteen.
  – Selvästi huomasi, että ke-
väällä tuli vipinää. Viime
vuonna myönnettiin 103 ra-
kennus- ja toimenpidelupaa.
Nyt elokuun alkuun on jo 95
myönnetty. Veikkaisin aina-
kin 25 prosentin nousua tänä
vuonna.
  Vuokra-asuntokysyntään
vastaa esimerkiksi liikera-
kennukseen tehtävät kah-
deksan asuinhuoneistoa ja
Seppälän kyläkoulun koulu-
rakennuksen muutos tila-
päismajoitukseen. Näitä tar-
vitsevat myös maatalouden
kausityöntekijät. Kaupungin

kiinteistöyhtiö rakentaa ker-
rostaloa, johon tulee 25 pien-
tä asuntoa. Yksityisen päivä-
kodin rakentaminen odottaa
lupaa ja palvelutalo on ra-
kenteilla. Kymmenkunta lu-
paa on myönnetty omakoti-
taloille sekä kaava- että haja-
asutusalueille.
  Tekninen johtaja Mika Rau-
la hehkuttaa muun muassa
Siscon hanketta, joka toteu-
tuessaan olisi Euroopan suu-
rin puukerrostalohanke.
  - Asuntojen määrä on 250
kpl, joista puolet on vuokra-
asuntoja.  Neljä kytkettyä ta-
loa on samaa kokonaisuutta
ja rakennettaisiin vaiheiste-
tusti. ARA on liikkeellä pane-
va voima. Asia on kuitenkin
vielä pöydällä, korostaa Rau-
la.
  - Yritystonttivarauksia on
tehty, yksityisiä kerrostalo-
hankkeita on selvittelyssä.
Tokmannin entinen kiinteistö
muutetaan leipomoksi ja
myymäläksi. Kymmenen lei-
puria on jo palkattu gluteenit-
tomia tuotteita valmista-
maan. Väkiluku on kasvanut
sadalla alle puolessa vuo-
dessa. Lähes sama määrä
on hakemassa vuokra-asun-
toa. Raumalla kaavoitusjoh-
taja Juha Eskolinin mukaan
on selvästi menossa teolli-
suusbuumi ja työpaikkojen li-
sääntyminen näkyy vuokra-
asuntotarpeessa.
  - Käsitykseni on, että työ-
voima Rauman, Porin ja Uu-
denkaupungin alueelta on
nyt käytössä ja loput tulevat
muualta.
  Papinpellon alue varattiin
erilaisen suhdanteen aikana
puutalorakentamiselle. Jotta
alkuperäinen ajatus säilyisi
jonkinlaisena, tulee alueelle
osa puurakentamisena tai

osittain puusta.
  - Papinpellon alueella on
useammilla rakennusliikkeil-
lä kerrostalohankkeita. Näi-
tä on neljä tai viisi kappalet-
ta. Pääpaino tai motiivi ra-
kentamiselle on vuokra-
asunnoissa. Kaupungilla tai
yksityisillä ei ole vuokra-
asuntoja tarjolla. Kaava oli jo
olemassa, eikä voitu pitää
sitä puhtaasti puurakentami-
sena. Vastaavaan buumiin
varaudutaan ja nyt kasvate-
taan kaavallista valmiutta.
  Syvin notko oli  vuosina
2013-2014, jonka jälkeen
Lakarin teollisuusaluetta
alettiin valmistella. Kaupun-
gissa on muitakin isoja kehi-
tyshankkeita kuten kauppa-
keskus Vanhan Rauman ku-
peessa. Lisäksi viihdepuolel-
la on koko Fåfängan alueen
kehittäminen tulossa esiin.
  Pyhärannasta Uuteenkau-
punkiin on matkaa 15 kilo-
metriä. Uudisrakentamista ei
sielläkään ole, mutta vaiku-
tus on näkynyt vuokra-asun-
tojen menekissä ja kiinteistö-
kaupassa lähinnä hintojen
nousuna. Alustavia suunni-
telmia ja tonttikauppoja on
tehty Ara-rahoitteisen rivita-
lojen rakentamiseksi. Kuten
monessa muussakin alueen
kunnassa, myös Pyhäran-
nassa rakennetaan hoivako-
tia. Tämä tuo työpaikkoja ja
työntekijöitä alueelle.

Turun alueen
pienet kunnat
odottelevat

Turun väkiluku kasvaa jo
kymmenettä vuotta peräk-
käin ja myönteinen kehitys
elinkeinoelämässä ovat
taanneet ennätysvauhdin
Turun rakentamisessa.

Vuonna 2016 oli lupa myön-
netty useammalle asunnolle
kuin kymmeneen vuoteen.
  Laajimmat yksittäiset kaa-
voituskohteet ovat keskustan

länsipuolella Linnakaupun-
gin alueella sekä itäpuolella
Skanssissa. Yksittäisiä ker-
rostalokohteita on lukuisia ja

Lounais-Suomi rakentaa vauhdilla

Teollisuusbuumi näkyy myös
suunnitelmien roimana lisääntymisenä

Uudenkaupungin autotehtaan pika-asutukseen kuuluvat parakkirivitalot eivät ole
kovinkaan houkutteleva näky. Kaksikerroksisia parakkijonoja on useita alueella, ja
sekä perustusrakenteesta että päätyjen kierreportaitten alustasta näkee, että tarve
asumisratkaisuille on ollut kiireellinen.

Jatkossa autotehtaan asuntoparakkialueelle rakentuu vielä sekä erillistaloja että rivi-
talokin. Nyt alue on vielä lohduttoman näköinen  tasainen sepelierämaa. Uudenkau-
pungin omakotitontit ovat sen sijaan hajallaan, tilaa rakentamiselle löytyy  kaupunki-
alueen liepeiden lisäksi myös Kalannista, Lokalahdelta ja Pyhämaastakin.

Omakotitilaa tarjoavan Nousiaisen slogan “Moottoritie
alkaa Nousiaisista” voisi myös kääntää niin että se lop-
puu Nousiaisiin. Nousiaisten alueen omakotitalot ovat
tyypilliseen tapaan varsin hajallaan, yksi alue löytyy
Koljolan kylästä jossa on sekä vanhaa maaseutuasutus-
ta että uusien omakotitalojen alueitakin. Koljolaan pää-
see sekä kuntakeskuksen kautta että suoraan myös
Raumantieltä.
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esimerkiksi Kakolan alue ra-
kentuu nopealla aikataululla.
Keskusta-asuminen on ha-
luttua ja siellä on lukumää-
räisesti eniten kaavamuutok-
sia. Pientaloasumiselle kaa-
voitusta löytyy saarilla ja poh-
joisessa.
  Yhteensä voimassa ja vi-
reillä olevilla asemakaavoil-
la sekä tulevilla kaupunki-
suunnittelun kohteilla mah-
dollistetaan 3,2 miljoonaa
kerrosneliötä lähes 65 000
asukkaalle.
  Kaupungilla on jatkuvasti
haettavana omakotitontteja
noin 130 kappaletta. Näiden
lisäksi kaupungilla on luovu-
tettavien omakotitonttien va-
rannossa noin 70 omakoti-
tonttia. Kaupungin omistama
omakotitonttivaranto vastaa
noin neljän vuoden kysyntä-
tarvetta, jos kysyntä jatkuu
ennallaan.
  Kerros- ja rivitaloille kaavoi-
tettua varantoa oli kaupungin
omistuksessa vuoden 2016
lopussa yhteensä noin 125
000 km2, mikä jakautui 80
000 km2 kerrostaloille ja 45
000 km2 rivitaloille.
  Pienissä kunnissa on pien-
talorakentaminen ollut pit-
kään vähäistä. Taivassalon,
Kustavin tai Vehmaan raken-
tamiseen vireä tilanne ei vai-
kuttanut millään tavalla. Val-
tatie 8:n parannukset autta-
vat osaltaan Nousiaista,
Maskua ja Mynämäkeä.
  - Meillä on lomarakentamis-
ta 75 prosenttisesti. Lomara-
kentamista ja -kunnostamis-
ta tekevät kuuluvat vanhem-
paan ikäryhmään.  Taantuma
vaikutti nuoriin pareihin. Seu-
rakuntatalon rakentamishan-
ke on alkamaisillaan kymme-
nen vuoden taistelun, valitus-
ten ja keskinäisten kahinoi-
den jälkeen, kertoo raken-
nustarkastaja Ari Eskola
Taivassalosta.
  Rakennustarkastaja Laura
Lähteen mukaan Kustavi
on hyvässä tilanteessa, kos-
ka notkahdus ei koskaan
näkynyt rakentamisessa.
Rakentaminen on voittopuo-
lisesti kiinni vapaa-ajan ra-
kentamisessa.
  Maskussa omakotitaloja
rakennetaan vähän. Määrä
on suurin piirtein pysynyt sa-
manlaisena vuosia. Sitä vas-
toin muita isoja hankkeita on
menossa. Isolle kauppakes-
kukselle on juuri myönnetty
lupa. Kyse on 50 000 neliön
kokonaisuudesta.  Nesteen
kylmäaseman paikalle ra-

MYYNTI JA YHTEYSTIEDOT: Oy Spinkkilä Ltd I www.spinkkila.fi I pekka@spinkkila.fi I Pekka Spinkkilä p. 0400 784 014

Laitilassa varaudutaan Uudenkaupungin imuun, ja suun-
nitelmissa on, että tämän Laitila-Uusikaupunki-tien var-
teen rakentuu suuri asuntoalue. Laitilassa on runsaasti
tilaa myös uudelle omakotiasutukselle. Nykyisin oma-
kotiasutus sijoittuu varsin laajalla alueella, myös etääm-
pänä keskustasta sijaitseviin kyliin.

Sekä Nousiainen että muut Turun kehyskunnat tarjoa-
vat omakotitontteja pääasiassa Turussa töissä olevalle
väelle. Maskuun liitetty Lemu on yksi eräällä tavalla pii-
loon jäävä omakotiasutuksen keskus. Sekä Kustavintien
varren että kuvamme kirkonseudun omakotialueet ovat
ohikulkevilta piilossa, ne eivät valtaväylille asti näy. Le-
mun pappilanseudulle on viime vuosina rakentunut hie-
no omakotialue.

Vakka-Suomen keskellä sijaitseva Vehmaa on
sijainniltaan otollinen kun omakotitaloa raken-
tamaan suunnitteleva etsii tonttia. Yhteydet
Uuteenkaupunkiin ovat hyvät, ja matka lyhyt,
ja Turkuunkin pääsee varsin nopeasti ja suju-
vasti.  Vaikka Vehmaa onkin myös vahva ke-
säasutuskunta Taivassalon ja Kustavin tapaan,
kunta voi laskea tulevaisuuttaan myös vakitui-
sena sumisen suuntaan. Vehmaan omakotialu-
eet ovat tyypillisen hajallaan. Omakotialueita
ja myös vanhoja taloja on myynnissä sekä kir-
konkylän alueella että kuntakeskuksen Vink-
kilän (kuvassamme) seudulla. Rautilan aluekin
on merellisyytensä vuoksi varsin vetovoimai-
nen.

kennetaan kunnon huolto-
asemaa ravintoloineen. Ter-
raWise rakensi toimistohal-
lin. Uusi koulu odottelee lu-
papiirustuksia.
- Kunnan kannalta yksi suu-
rimpia hankkeita on yli 10
miljoonan nousevan 5000-
6000m2 koulun rakentami-
nen. Kerrostaloista olen näh-
nyt luonnoksia. Tämäkin liit-
tyy Rivieran alueelle. Eli on
satsattu rahaa jo. Kun on pal-
jon hankkeita, niin joku konk-
retisoituu, sanoo rakennus-
tarkastaja Ari Hannonen in-

nostuneesti.
  Mynämäessä on vt. tekni-
nen päällikkö Annika Heiko-
lan mukaan menossa rau-
hallinen hetki. Parin viime
vuodenaikana on ollut uudis-
ja teollisuusrakentamista.
Konepajateol l isuudessa
sekä maatalouden puolella
on tehty laajennuksia.
  Valtatie 8 muutostyö moot-
toritieksi on auttanut liiken-
teellisesti Nousiaista. Oma-
kotitonttien kysyntä on kas-
vanut.
  -  Kaitaraisten 14 hehtaarin

yritysalue on rakentumassa.
Valmiina on 5 tonttia, joista
on kyselyitä tullut, vaikka ei
vielä myyntiä ole ollutkaan.
Vuokra-asunnot ovat täynnä.
Näiden hallinnasta ollaan
luopumassa, kertoo hallinto-
johtaja Juha Rinta-Jouppi.
  Naantalissa rakentaminen
on vilkastunut kaikilla osa-
alueilla teollisuustonteista
alkaen. Yritystonttien osalta

markkinointia on kohdistettu
Luonnonmaan korjaustela-
kan lähelle kaavoitettuun 30
hehtaarin Navire- teollisuus-
alueeseen.
  - Nämä ovat kokonaisvaltai-
sia asioita. Kun rakentami-
sen painetta tulee jonnekin,
niin se leviää muuallekin.
Tämä näkyy yhtälailla niin
rakennuslupien määrän kas-
vussa kuin liikenteen määris-

säkin. Naantalin keskustan
alueelle on kaavoitettu tois-
takymmentä kerrostalotonttia
ja saman verran on suunnit-
teilla keskustan reunamille.
Ensimmäiset tontit on jo
myyty, kertoo kaupunginark-
kitehti Oscu Uurasmaa.

Tero Elsilä/RAKENNUSSA-
NOMAT
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Ligna 2017 -  TutKi ryhmämatka
Hannoverissa 23.5 – 26.5.2017

Messut ikkuna tulevaan

Suomen metsäkeskuksen puu-
tuoteprojektit ovat perinteisesti
järjestäneet mahdollisuuksien
mukaan puualan yrityksille yhtei-
siä ryhmämatkoja Ligna Hanno-
veriin. Ensimmäiset messumat-
kat tehtiin 1990 – luvun lopulla.
Muutaman välivuoden jälkeen
TutKi – hanke otti matkanjärjes-
täjän ja ryhmänkokoamisen vas-
tuun ja päätti tarjota puualan yrit-
täjille mahdollisuuden aikamat-
kaan konekehityksen ja tuotan-
non tulevaisuuteen. TutKi –
hankkeen ryhmämatkaan osal-
listui 2017 messuille 18 puualan
ammattilaista pääosin etelä-
Suomesta. Ryhmä oli loistava lä-
pileikkaus  suomalaisesta  puu-
tuotealasta tuotteiden, ikäjakau-
man ja yritysten koon suhteen.
Myös naisten uskaltautuminen
mukaan perinteiseen miesten
konemaailmaan oli hienoa ja toi-
vottavasti kehitys jatkuu seuraa-
villa messuilla 2019.
 Ligna on ollut oivallinen näyteik-
kuna kone – ja laitekehitykseen
sekä toiminut alan tuotekehityk-
sen suunnannäyttäjänä myös
suomalaisille puualan toimijoille
jo vuosikymmenten ajan. Uudet
puumiespolvet ovat löytäneet
messut ja sen ainutlaatuisen Lig-
na – hengen vanhojen kävijöi-
den jalanjäljissä. Ryhmässäm-
me oli muutama ensikertalainen
mutta myös vanhoja konkareita.
Kokeneimmilla saldo messumat-
koissa oli 15. Tarkoittaa ajanjak-
soa Ligna messuilla kolmenkym-
menen vuoden ajalta.

Digi

Jos pitäisi määrittää 2017 mes-
sujen yleisantia konepuolen ke-
hityksen osalta, olisi vastaukses-
sa varmasti digitaalisuus. Tä-
män vuoden Ligna - messuja
voisi luonnehtia jopa jonkinlaise-
na digitaalisuuden läpilyöntinä
puutuotealan kone – ja laiteval-
mistuksessa. Niin selvää oli di-
gin hyödyntäminen tuotekehityk-
sen kärkenä tiedon siirron, kä-
sittelyn ja koneiden toimintojen
osalta, että se määrittää vahvas-
ti 2017 messujen antia. Digitaa-
lisuus on tietysti vain työrukka-

Maailman johtava puuntyöstömessu Ligna – Hannover on vaikuttava
kokonaisuus monella mittarilla. Ligna on kansainvälinen puualan ta-
pahtuma, joka kerää vuodesta toiseen porukkaa ympäri maailmaa näyt-
teilleasettajiksi sekä messuvieraiksi. Tänä vuonna 1500:a näytteilleaset-
tajasta 900 tuli muualta kuin Saksasta. Mm. kiinalaiset olivat tänä vuon-
na monella sektorilla mukana esittelemässä omaa osaamistaan ja nä-
kyivät myös messukäytävillä vieraina. Lähes puolet viisipäiväisen ta-
pahtuman messuvieraista on Saksan ulkopuolelta. Kaikkiaan messuilla
oli viiden päivän aikana 93 000 kävijää.

nen kehittyneimmille ja älyk-
käimmille konetoiminnoille. Val-
mistajien liittoutuminen mm. ko-
nenäön, kameratekniikan, sof-
tan ja perinteisen konevalmis-
tuksen osalta on tuonut paljon
uusia, parempia ja käyttäjäystä-
vällisiä toimintoja koneisiin. Jois-
sakin laitteissa on käyttäjän tur-
vaksi lisätty älyä, joka estää vir-
heelliset konetoiminnot. Ulos-
päin tämä digitaalisuus näyttäy-
tyi esillä olleiden koneiden yhte-
ydessä suurina näyttöruutuina,
joista toimintoja ohjataan ja tar-
vittavaa dataa voidaan lukea.
On selvää, että tämä kehitys di-
gitaalisuuden, automaation ja
koneiden integraation myötä jat-
kaa kehitystä kohti yhä tehok-
kaampaa tuotantoa. Toimialalla
ja laajemminkin voidaan aiheel-
lisesti kysyä kykeneekö digi ja
robotiikka vastaamaan niihin
kohdistuneista odotuksia tuotan-
non arvon nostajana. Tällä het-
kellä näyttää vielä, että odotuk-
set ovat tuloksiin nähden suu-
remmat. Joka tapauksessa ro-
botiikan vahvempi esiinmarssi
puutuotekoneissa on varmasti
seuraavien Ligna - 2019 messu-
jen teemana.

Laaja ulkoalue kiinnosti
piensahureita

Ligna ulkonäyttelyalueelle oli
myös tällä kertaa koottu laaja
kirjo pienimuotoiseen puun hyö-
dyntämiseen ja sahaukseen
keskittynyt näyttelyalue. Alueel-
le on koottu monenlaista puun
korjuun, lämpöenergiatekniik-
kaan sekä sahaukseen liittyviä
koneita, laitteita ja palvelukon-
septeja. Messuille oli ilmojen
haltijat suosiollisesti järjestänyt
pilvipoutaa, joten ulkoalueella
riitti väkeä ihmettelemässä ja
seuraamassa työstönäytöksiä.
Eurooppalaiset vaakavannesa-
havalmistajat olivat erityisen hy-
vin esillä ja kuhinaa koneiden
ympärillä riitti.

Ryhmän ohjelmasta
messuilla

Ryhmä saapui tiistaina 23.5 pää-
rautatieaseman viereiseen ho-
telliin hyvissä ajoin ennen puol-

ta päivää. TutKi – hanke oli va-
rannut tulopäiväksi hotellilta ka-
binetin pienimuotoisen messu-
jen yleisesittelyn sekä ryhmän
get together – tutustumis- ja
suunnittelusessioon ennen huo-
neiden saamista. Pikkusuolai-
sen purtavan ja virkistävien juo-
mien nauttimisen ohella ryhmä
suunnitteli tulevien messupäivi-
en tapaamisia ja muuta ohjel-
maa. Hanke oli varannut kahdel-
le messupäivälle yhteisen esit-
telyn Penopelta ja Projectalta.
Nämä ryhmäesittelyt olivat tie-
tysti lisänä yritysten omaan ai-
kataulutettuun ohjelmaan. Stra-
tegiana oli liikkua messuilla yri-

Isot puut vaativat isot sahat. Vaakavannesahavalmistajat olivat hyvin edustettuina ulkona ja
sahatekniikan hallissa.

Näinkin voi terätuotteita markkinoida.

Ennen paluuta oli hyvä tyhjentää koneäly Her-
renhauser barokkipuutarhassa.

Messuovet aukenivat joka päivä 09:00 ja mes-
sut päättyivät 18:00. Aamujunalta porukka
suunnisti kohti messuportteja.

KYSY TALVIEHTOJA!

tysten ennakkoon varaamien
tapaamisten tahtiin, neuvotella
konetoimittajien kanssa hankin-
noista ja hakea ideoita tuleville
tarpeille. Kun muistaa, että pelk-
kä näyttelyaluetta oli jo 13 heh-
taaria ja siirtymät päälle, niin voi
arvata, että jalat olivat kovilla.
Päivittäinen kävely oli parhaim-
milla luokkaa 15 – 20 km. Lisä-
nä tulevat pakollinen iltaohjelma
kone – ja laitevalmistajien sekä
yhteistyökumppaneiden kanssa.
Eli työstä käy.

Ligna – henki

Ligna messuilla ovat suomalais-
ten puualan toimijoiden keskuu-
dessa legendaarinen maine.
Messut ovat aina olleet pelkkää
näyttelyä suurempi tapahtuma.
Osalle kävijöitä jopa se the must

tapahtuma joka toinen vuosi.
Maine on ansaittu ja suomalai-
sia messuvieraita ja näytteille-
asettajia oli taaskin runsaasti
paikalla. Messut ovat erinomai-

nen tilaisuus tavanomaisen ar-
jen ulkopuolella tavata kollego-
ja ja luoda uusia tuttavuuksia.
Tämä verkostoituminen on Lig-
nan tarjoama yksi lisäarvo kävi-
jöille, jota ei voi aliarvioida mes-
sujen merkitystä pohtiessa.
Vaikka rutistus on monesti mes-
suaikana kova, niin useimmat
kävijät ovat taas kahden vuoden
päästä toukokuussa Hannove-
rissa. Jos jotain parannusta toi-
voisi, niin suorat lennot Hanno-
veriin ja takaisin helpottaisi ja
säästäisi aikaa siirtymisissä.

Vanhan liiton miesten
jorinoita

Raskaan messupäivän päät-
teeksi oli hyvä pohtia kuohuvan
juoman ääressä suomalaista
puualan yritystoiminnan mennyt-

tä ja tulevaa. Puutoimialan tuot-
teiden markkinointihan on edel-
leen liian paljon tuotanto – tai
kysyntäsuuntautuneessa ajatte-
lussa. Asiakaslähtöisen markki-
nointistrategian rakentaminen
on kuitenkin toimialan uudista-
misen ja yritysten menestymisen
takia välttämätöntä. Puualan yri-
tyksetkin ovat asiakkaita kone-
toimittajien ja valmistajien osal-
ta. Vanhan liiton miesten pöy-
dästä tulikin ohjeita nuorille ko-
nemyyjille ja puualan yrittäjille.
Rakentakaa ja vaalikaa asiakas-
suhteita. Asiakaslähtöinen mark-
kinointi palkitaan usein pitkäai-
kaisella ja luotettavalla yhteis-
työllä. Tämä on kai sitä vähän jo

katoavaa puumieshenkeä jota
on rakennettava yhdessä pitkäl-
lä ajan kuluessa. Luottamus on
ansaittava puolin ja toisin.
Ligna 2017 osoitti, että olemme
laihojen vuosien jälkeen taas
toimialana nousemassa. Uudis-
tamisvelkaa on yritysten koneis-
sa ja laitteissa paljon. Konetoi-
mittajilta kuultuna kauppaa mes-
suilla tehtiin ja kaupan teko jat-
kuu myös Suomessa. Koneiden
ja – laitteiden osalta tuotekehi-
tys on merkittävä voimavara uu-
distumisessa. Ligna 2017 näyt-
ti, että tässä mielessä mennään
eteenpäin vauhdilla. Koetetaan
pysyä mukana.    Jouni Silvast
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EIKKILÄ OY

Puutyöliike
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Kotimaista laatua järkihintaan,
yli 30 vuoden kokemuksella.

Piharakennukset kaikkiin tarpeisiin 
myös mittatilauksena. 

Puutyöliike A. Heikkilä Oy
Kirkkotie 153, Nousiainen

02-4315600

Pihavarastot

Pihasaunat

Mallistostamme myös leikkimökit,
puuceet, grillikatokset ja 

muut pihapiirin rakennukset.

Kiitos kuluneesta vuodesta.
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta.

Sementtitehdas merkittävä jätteiden
hyötykäyttäjä kiertotaloudessa

Finnsementillä on jo pitkän ollut
merkittävä rooli kiertotaloudessa
Suomessa. Sementinvalmistuk-
sen raaka-aineena käytetään
runsaasti erilaisia teollisia sivu-
tuotteita, kuten esimerkiksi lento-
tuhkaa ja erilaisia kuonia.
  Jätteenpoltosta sementtiuunis-
sa käytetään termiä rinnakkais-
prosessointi (co-processing), sillä
perinteisistä jätteenpolttolaitok-
sista poiketen sementtitehtaassa
myös polttoaineiden palamaton
osuus hyödynnetään sementin-
valmistuksen raaka-aineena.
  Fossiilisia polttoaineita, kuten
hiiltä ja petrokoksia, korvataan
kierrätyspolttoaineilla, joita ovat
kaupan ja teollisuuden erilliske-
rätyt ja lajitellut jätejakeet ja joi-
den kierrättäminen puhtaana ma-
teriaalina ei erinäisistä syistä ole
järkevää. Jätteiden rinnakkais-
prosessointi sementtiuunissa on
sekä materiaalin kierrätystä, että
energian talteen ottamista.

Sementtiuuni polttaa
 jätteet puhtaasti

Esimerkiksi hankalasti kierrätet-
tävät Alkon hanapakkaukset pa-
lavat sementtiuunissa puhtaasti,
vaikka useimmissa jätteenpoltto-
laitoksissa pakkausten alumiinia
ja etyylivinyylialkoholia sisältävä

Finnsementin sementtitehtaat hyödyntävät
sementin valmistuksessa vuosittain 260 000
tonnia kierrätysmateriaaleja ja 85 000 tonnia
kierrätyspolttoaineita. Omasta toiminnasta
syntyvä jäte on kymmenessä vuodessa vähen-
tynyt 98 prosenttia.

eristekerros aiheuttaa ongelmia,
muun muassa korroosiota poltto-
uunin seinämiin. Sementinval-
mistuksen raaka-aineeksi pussit
kelpaavat puolestaan mainiosti,
koska polttoprosessissa muovi
palaa energiaksi. Lisäksi pala-
mattomat ainekset, kuten pussi-
en sisältämä alumiini, sulaa
osaksi sementtiklinkkeriä. Kor-
kea polttolämpötila ja pitkä viipy-
mäaika takaavat puhtaan palami-
sen.

Finnsementiltä
vain vähän jätettä

Finnsementiltä kaatopaikalle tai
läjitykseen päätyvän jätteen
määrä on vähentynyt 98 prosent-
tia vuodesta 2006. Sementtiteh-
tailla syntyvät jätteet ovat tehtaan
kunnossapidon jätteitä, talousjät-
teitä sekä mineraalisia jätteitä tai
sivutuotteita, jotka hyötykäyte-
tään suurimmaksi osaksi itse
uusioraaka-aineena. Kaikki syn-
tyvä energiajäte hyödynnetään
omassa prosessissa. Viime
vuonna Finnsementiltä jäi jätettä
kaatopaikalle tai muualle kierrä-
tettäväksi yhteensä 1 003 tonnia,
josta 90 prosenttia hyötykäytet-
tiin. Kaatopaikalle päätyi 93 ton-
nia.
  Sementti on tärkein raaka-aine

Suomalaisesta sementistä valmistettu betoni on ympäristöystävällistä.

valmistettaessa betonia, maail-
man käytetyintä rakennusmate-
riaalia. Pääosa maassamme käy-
tetystä sementistä valmistetaan

Finnsementin Lappeenrannan ja
Paraisten tehtailla. Sementin li-
säksi Finnsementin tuotevalikoi-
maan kuuluu betonin seos- ja li-

säaineita sekä kivirouheita. Finn-
sementin liikevaihto oli 124 milj.
euroa vuonna 2016 ja yritykses-
sä työskentelee keskimäärin 216

henkilöä. Finnsementti kuuluu
kansainväliseen CRH-konser-
niin.

Rekrytoimme työntekijöitä

Brahenkadun alun kortteli
valmistuu 2018 lopulla
Bonava rakennuttaa Turun keskustaan 37 uutta citykotia viiteen kerrokseen. Asun-
to Oy Turun Brahentullin uudet asunnot ovat myynnissä ja kohteen rakentami-
nen on alkanut. Brahentulli viimeistelee Brahenkadun, Läntisen Pitkäkadun ja
Ratapihankadun rajaaman korttelin. Asunnot valmistuvat marraskuussa 2018.

” Brahentullin asunnot ovat kompakteista yksiöistä neliöön ja ylimmissä kerroksissa on osassa
uniikkeja terassiasuntoja. Asunnot kruunaa asukkaiden yhteinen, suojaisa ja vehreä korttelipiha
oleskelu- ja leikkipaikkoineen sekä tyylikkäine laatoituksineen, valaistuksineen ja istutuksineen.
Ääntä eristävän julkisivurakenteen ja ikkunoiden ansiosta myöskään liikenteen äänet eivät kan-
taudu sisälle”, kertoo Hannele Suovo, aluejohtaja, Bonava Suomi Oy.
  Brahentullin naapurista löytyy Bonavan toinen uudisasuntokohde, Turun Brahenportti, joka sekin
sijaitsee kulttuurin, taiteen ja luovan talouden keskus Logomon sekä suositun Puolalanpuiston ja
Turun taidemuseon lähellä.
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Vanha puupää kävi tutustu-
massa kesämökkinsä lähei-
syydessä olevalla Panaadin
puistossa sijaitsevassa bam-
bun jalostamisen innovaatio-
projektin esittelyhallissa. Pa-
naad sijaitsee Filippiinien
Negros – saaren Bacolodin
kaupungissa. Hankkeen esit-
telyalue on puolen hehtaarin
kokoinen ja sinne on bambu-
runkoisina rakennettu isot
varasto- ja näyttelyhallit. Nii-
den lisäksi tontille on istutet-
tu 54 eri bambulajia., joita eri
tuotteissa voidaan hyödyn-
tää. Vaikka projekti on vielä
alkutaipaleellaan, eikä varsi-
naisia teollisia ratkaisuja tar-
jonnut, niin kehittämisajatuk-
sia alkoi pyöriä puumiehen
päässä sitäkin enemmän.

Bambu on puuhun
verrattava ekologinen
raaka-aine

Bambut ovat heinäkasveja ja
niitä on yli tuhat eri lajia. Hei-
näkasveille tyypillisesti bam-
but kasvata pituutta maan

Mikko  Peltovirta

BAMBU VOISI OLLA EKOLOGINEN JA HALPA RATKAISU
KAAKKOIS-AASIAN ASUNTO-ONGELMIIN

rajasta eikä kärjestään, ku-
ten puut. Ne ovat erittäin no-
peakasvuisia  joissakin tapa-
uksissa on mitattu jopa yli
metrin pituuskasvu vuoro-
kaudessa. Kansainvälisen
bambu- ja rottinkiverkoston
mukaan hehtaari bambua si-
too itseensä kymmenessä
vuodessa 30 tonnia enem-
män hiilidioksidia kuin heh-
taari kiinankuusta. Panaadin
esittelijän mukaan viljeltynä
bambu kasvaa esimerkiksi
liimalevyn raaka-aineeksi
sopiviin mittoihin kolmessa
vuodessa. Bambukuitu on
hyvä raaka-aine työkaluihin,
huonekaluihin ja käsitöihin ja
siitä voi rakentaa taloja, jot-
ka kestävät jopa hirmumyrs-
kyjä.�

Tuotekehitystä
rakentamiseen?

Euroopan markkinoilla on jo
vuosien ajan näkynyt bam-
butuotteita, kuten liimalevyä,
leikkuulautoja sekä muita pi-
enesineitä - “vanhan ajan”

ongenvavoista ja hyppysei-
päistä puhumattakaan. Myös
yhä enemmän on tullut mark-
kinoille suosittua bambupar-
kettia. Näyttelyalueen tuote-
kehitysideoita ja työstökonei-
ta katsellessa tuli mieleen
ajatus, että perinteisen ra-
kentamisen lisäksi bambus-
takin voisi kehittää liimaa-
malla koottavia palkkeja ja
CLT – levyjä maanjäristykset
kestävään ekologiseen ra-
kentamiseen. Tällä hetkellä
ainakin Filippiineillä rakenne-
taan yleisesti paikalla valet-
tujen betonipilareiden kan-
nattamina haperista hiekka-
betoniharkoista niin pienet
kuin suuretkin kohteet.
Maanjäristyksen kohdatessa
jälki onkin sitten surullisen
näköistä.
  Bambusta ja sen tuotteista-
misesta löytyy Internetiä se-
laamalla tietoa vaikka kuin-
ka paljon. Se ihmetyttää,
miksi ei kaakkoisaasialaisis-
sa maissa ole bamburaken-
tamista kehitetty pidemmäl-
le ja miksi sitä pidetään lä-

hinnä roskakasvina? Raken-
tamisen markkinat niin Filip-
piineillä kuin Kiinassakin oli-
sivat lähes rajattomat ekolo-
gisille ja luonnonkatastrofit
kestävälle rakentamiselle.
Itse asiassa on aika tyhmää,
että esimerkiksi Suomesta
viedään tai yritetään viedä
CLT – levyä ja liimapalkkeja
trooppisen Aasian markki-
noille. Mitä sinne pitäisi vie-
dä, on taitotieto, koneet, lait-
teet ja koulutus. Ja jos jolla-
kin uskallusta ja rahaa riittää,
voisi vaikka Filippiineille ja-
lostuslaitoksen perustaa.
Nykyisillä kehitysapurahoilla
ei mitään järkevää aikaan
saada, eivätkä Filippiinit tai-
da Suomen avustuskohde
edes olla.
  Tämän pikku jutun liitteenä
on useita kuvia Panaadin
bambuhankkeenesittelyti-
loista ja laitteista. Kuten nä-
kyy innovaatio- ja kehittämis-
mahdollisuuksia on – etten
sanoisi, että kehittämisavun
tarve on huutava.

Tervetuloa simppelisti bambusta näyttelyyn.

Mikko “Mahonki” Peltovirta Tyynen Meren rannal-
la kesämökkinsä lähettyvillä.

Viidakosta noudetut bamburangat kuivahtavat kasassa varaston vierellä.

Bamburakennetekniikkaa on nähtävillä suuren hallin kantavissa rakenteissa. Liitosten sidokset eivät
ole perinteisesti rottingista tässä tapauksessa. Ilmeisesti ne on tehty jonkinlaisesta nylon –nauhasta.

Kuvassa on eri kokoisista aihioista yhteenliimattu
lauta, joka on vielä varmuuden vuoksi sidottu lii-
man kuivumisen varmistukseksi.
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Katto on rakennettu paanutyyppisesti halkaistuis-
ta bambun pätkistä. Rakentaja kertoi, että katto
kestää 10 – 15 vuotta, kun se on pintakäsitelty. Van-
halle puumiehelle tuli mieleen, että bambupaanut
saisivat peittää alla olevan pidemmältä matkalta.
Monsuunien aikaan ja varsinkin taifuunin sattues-
sa vettä tulee todella paljon ja usein myrskytuulen
mukana vaakatasossakin, joten noin pienellä yli-
tyksellä vesi kyllä tulee ilmaraoista sisään.

Kuvassa näkyy yksityiskohta tuolin rakenteesta.
Pinnan säleet ovat mustaa palmua, joka on kiinni-
tetty bambusta tehdyillä “nauloilla” sekä rottinki-
punoksin. Kalusteryhmän valmistamiseen menee
niin kauan aikaa, että lopputuote on kallis filippii-
niläiselläkin palkkatasolla. Tällaisia tuotteita ei ta-
vallisten filippiiniläisten kodeissa näy.

Näyttelypaikalla bambuaihioista valmistettiin lau-
toja ja pikkupiiruja tällaisella yksinkertaisella lii-
mauspuristimella. Puumies vähän ihmetteli, kun
esittelijä kertoi liiman kuivumiseen kuluvan yksi
vuorokausi.

Sahatut aihiot höylätään yksinkertaisella taso-
höylällä. Laitteessa ei ollut veto- tai tyntöteloja ja
höyläriltä vaadittiin välillä käsivoimia aihion saa-
miseksi läpi. Höyläys tehtiin useasti samalle säleel-
le sen kuperuuden poistamiseksi.

Bamburunkoja voidaan säleittää tällaisella puris-
tus-leikkauslaitteella. Leikkuriin asetetaan terä sen
mukaan, kuinka monta sälettä halutaan saada. Sä-
leittämällä saatujen aihioiden höyläys liimauskun-
toon on kuitenkin varsin hankalaa tasohöylällä.

Jakosahalla saatu säle on vielä osittain kiinni bam-
bun pätkässä korren rakenteen vuoksi. Näin run-
ko pysyy kasassa ja samasta pätkästä sahataan
niin monta sälettä kuin saadaan. Sitten ne kopis-
tellaan irti ja höylätään.

Bambusta ja rottingista valmistetaan käsityönä tyy-
likkäitä kalusteita. Hintakin on sen mukainen – 20
000 pesoa, eli noin 400 euroa. Näitä ei varmasti val-
miina kannata Eurooppaan tuoda.

Linjasaneerauksia nopeuttava korjauskonsepti
laajeni julkisivuihin ja lisärakentamiseen

Flowsolutionin muodostava
yritysryhmä on toteuttanut lu-
kuisia modulaarisia korjaus-
rakentamisen hankkeita, joi-
den nopeutta ja sujuvuutta on
seurattu myös tutkimuksin.
Ryhmä kehitti yhdessä 10 %
tavanomaisia tapoja no-
peamman tavan tehdä linja-
saneerauksia vastauksena
erityisesti Suomen 60-70 -lu-
kujen kerrostalokannan mas-
siiviseen putkiremonttitarpee-
seen.
   Nyt yhteistyö on laajentunut
kerrostalojen julkisivukorjauk-
siin sekä kiinteistön arvoa
kasvattavaan lisärakentami-
seen, kuten lisäkerroksiin ja
hisseihin. Flowsolution-ryh-
män muodostavat Uponor,
Sto Haaslahti, Consti, Raken-
nuttajatoimisto Valvontakon-
sultit, Sweco ja Puustelli.
  Uponorin talotekniikan
suunnittelun ja asentamisen
asiantuntemus sekä Uponor
Cefo -modulaarinen linjasa-
neerausjärjestelmä ovat ol-
leet keskeisessä osassa Flo-
wall-linjasaneerausratkaisun
kehittämisessä.
  – Talotekniikan teollisesta
esivalmistuksesta on saatu

Seitsemän suomalaisen rakennusalan yrityk-
sen vuonna 2014 yhdessä kehittämä Flowall-
linjasaneerausmalli on laajentunut kattamaan
koko kerrostalokorjaamisen kentän putkire-
monteista julkisivuremontteihin ja lisäkerrok-
siin sekä hissien jälkiasennuksiin. Uusi kiin-
teistön arvon kasvattamiseen tähtäävä Flow-
solution-malli pyrkii tuomaan korjausrakenta-
miseen nopeutta ja laatua teollista esivalmis-
tusta hyödyntämällä sekä ohjaamaan hankkeet
hallitusti tavoitteisiin hyvin johdetulla toimin-
tamallilla.

hyviä kokemuksia Flowall-
hankkeissa, joissa kerrosta-
lon ilmanvaihto,- käyttövesi-,
lämmitys- ja viemäriverkos-
ton uusivassa linjasaneera-
uksessa talotekniikkaele-
menttien asentaminen vie
vain noin 1-3 h per asunto
määrästä ja mallista riippuen,
sanoo Uponorin hankekehi-
tyspäällikkö Toni Wahlfors.

Nopean putkiremontin
haastaja

Teollisiin esivalmisteisiin pe-
rustuvat menetelmät tarjoa-
vat kustannustehokkaan ja
nopean tavan toteuttaa kor-
jauksia.
  – Emme keskity lyhentä-
mään pelkästään remontin
kestoa tai laskemaan hintaa,
vaan haemme kaikki tavoit-
teet parhaiten täyttävän koko-
naisratkaisun. Mallissa mää-
ritetään ja toteutetaan kiin-
teistölle sopivimmat toimen-
piteet yhteistyössä asiakkaan
kanssa, kehitysjohtaja Juha
Salminen Constilta toteaa.
   Luottamuksesta lopputu-
loksen laatuun kertoo myös
Flowsolution-hankkeille an-

nettava kolmen vuoden ta-
kuu.
  – Kehitystyötä on tehty jo
vuodesta 2010 asti, joten tätä
konseptia on ehditty koestaa
kunnolla käytännössä. Rat-
kaisut ovat luotettaviksi todet-
tuja ja taustalla ovat isot toi-
mijat, idean alullepanija, ra-
kennuttajakonsultti Juuso
Hämäläinen Valvontakonsul-
teista sanoo.

Viimeinen putkiremontti

Moduuliajattelun hyödyntämi-
nen kerrostalokorjaamisessa
vaikuttaa kiinteistön ylläpi-
toon positiivisesti myös pitkäl-
lä aikajänteellä.
  – Tämä voi olla viimeinen
iso putkiremontti, joka talos-
sa pitää tehdä. Teollisesti esi-
valmistetut ratkaisut perustu-
vat uudelleen avattavuuteen,
jolloin tulevaisuuden remon-
tit ovat halvempia kun raken-
teita ei tarvitse rikkoa, Juha
Salminen sanoo.
  Lisäksi yritysryhmä tarjoaa
korjausrakentamisen markki-
natilanteessa varteenotetta-
van tavan löytää hankkeelle
laadukkaat tekijät suhteelli-
sen pienellä vaivalla.
  – Erilaiset yhteistyömallit
muuttavat rakennusalaa, ja
palveluntuottajien yhteistyön
tiivistyminen tarkoittaa talo- ja
kiinteistöyhtiöille paremmin
tarpeita palvelevia korjaus-
hankkeita tehokkaammin,
nopeammin ja laadukkaam-
malla lopputuloksella. Koko
ketju ensimmäisistä neuvot-
teluista viimeisen ruuvin
asennukseen toimii sujuvasti
yhdessä, Juuso Hämäläinen
toteaa.

Flowsolution lyhyesti

Flowsolution on modulaari-
suutta kerrostalojen korjaami-
sessa hyödyntävä palvelu ja
toimintamalli.
   Flowsolution-mallissa Swe-
co toimii suunnittelutoimisto-
na, Valvontakonsultit raken-
nuttajatoimistona ja raken-
nusurakasta vastaa Consti.
Uponor toimittaa linjasanee-
rauksen talotekniikkaratkai-
sun, Sto julkisivusaneerauk-
sen ratkaisut, Haaslahti lisä-
rakenteet kuten hissitornit ja
lisäkerrokset ja Puustelli ka-
lusteratkaisut.

Flowsolution perustuu

• Korjaustarpeen tunnistami-
seen ja siihen vastaavan rat-
kaisun valintaan
• Tavoiteohjattuun toiminta-
malliin, joka ohjaa hanketta
kohti valittua maalia
• Teollisesti esivalmistettuihin
ratkaisuihin, jotka nopeutta-
vat ja tehostavat rakentamis-
ta, lyhentävät remonttien lä-
pimenoaikoja ja asukkaille
koituvaa haittaa sekä paran-
tavat rakentamisen laatua
• Lopputulokseen, joka kas-
vattaa kiinteistöjen arvoa ja
vuokrakiinteistöjen tuottoa,
parantaa asumiskokemusta
sekä helpottaa tulevien re-
monttien tekoa ja säästää
elinkaarikustannuksia.

30
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Uusi jätevesiasetus on hallussa
– vai onko sittenkään?

- Joka viides sanoo suo-
raan tarvitsevansa lisätie-
toa, mutta suurin osa vas-
taajista ilmoittaa, että uusi
jätevesilainsäädäntö on
heille tuttu. Tämä on mie-
lestäni yllättävää ottaen
huomioon miten monta
kertaa se on muuttunut ja
kuinka eri kunnissakin
vaatimukset voivat vaih-
della. Uskoisin, että tietoa
vielä tarvitaan, Jyrki Löp-
pönen pohtii.
  Kyselyyn vastasi 723
henkilöä ympäri maata.
Tutkimus toteutettiin
Rakentaja.fi:ssä kesä-
kuussa 2017.

Sata metriä vesistöön
– korjausvelvoite ja
päivämäärä
määritetty lakiin

Haja-asutusalueiden jäte-
veden käsittelyä koskeva
lainsäädäntö astui voi-
maan vuosien käsittelyjen
jälkeen 3.4.2017. Jos kiin-
teistö sijaitsee enintään
100 metrin päässä vesis-

Uponorin toteuttaman jätevesitutkimuksen
mukaan haja-asutusalueella asuvien tietä-
mys uudesta jätevesilainsäädännöstä on
hyvä. Vastaajista 68 % ilmoittaa, että uusi
jätevesilainsäädäntö on heille tuttu ja he
tietävät mitä asetus käytännössä tarkoit-
taa. Uponorin jätevesijärjestelmien tuote-
päällikkö Jyrki Löppönen pitää tuloksia yl-
lättävänkin hyvinä.

487 kiinteistössä. Näistä
hieman yli puolet (54 %)
on mökkejä ja loput oma-
kotitaloja. Puolet vastaajis-
ta kertoo kiinteistön jäteve-
sijärjestelmän olevan hy-
väkuntoinen ja täyttävän
lainsäädännön vaatimuk-
set.
  Jätevesilainsäädännön
vaatimukset ja omasta
asuinympäristöstä ja asu-
mismukavuudesta huoleh-
timinen nousivat tärkeim-
miksi syiksi tehdä jäteve-
siremontti. Vastaajista 63
% teettäisi jätevesiremon-
tin huolehtiakseen omas-
ta asuinympäristöstään ja
suojellakseen vesiä ja ve-
sistöjä.
  Suurin osa, 64 % vastaa-
jista, aikoo tehdä remon-
tin viimeistään määräai-
kaan mennessä. Lähes
kolmasosa ei vastausten
perusteella välitä määrä-
ajoista, vaan tekee remon-
tin sitten, kun se parhaiten
sopii. Viisi prosenttia vas-
taajista suhtautuu välinpi-
tämättömästi remonttiin,
vaikka sille olisi tarvetta.
  - On ilahduttavaa lukea,
että suomalaiset haluavat
huolehtia omasta asuin-
ympäristöstään ja suojel-
la vesistöjään. Toisaalta
kolmasosa kyselyyn vas-
tanneista vaikuttaa suh-
tautuvan hieman välinpitä-
mättömästi uuteen lakiin.
Nyt on oikea aika aloittaa
suunnittelu, jotta remontin
ehtii toteuttaa ennen mää-
räaikaa, Uponorin Jyrki
Löppönen painottaa.

Toteuttaminen vaatii
suunnitelman ja luvan

Maapuhdistamot ja har-
maavesisuodatin ovat
mieluisimmat tavat käsitel-
lä jätevesiä. Niitä kannat-
taa 73 % vastaajista. Jä-
tevesijärjestelmän valmis-
tajan valinnassa tärkeim-
pänä pidetään, että val-
mistaja on alan pitkäaikai-
nen toimija (54 %), joka
vastaa tuotteistaan myös
tulevaisuudessa. Vajaa
kolmasosa arvostaa hal-
paa hankintahintaa ja pit-
kä takuulupaus on tärkein
valintakriteeri 18 %:lle vas-
taajista. Tehtyihin jätevesi-
remontteihin ollaan erittäin
tyytyväisiä, sillä jopa 91 %
vastaajista on tyytyväisiä
tehtyyn remonttiin.
  Jätevesiremontin suun-
nittelun ja asennuksen ai-
koo tehdä täysin omatoi-
misesti 36 % vastaajista,
kun taas lähes kolmasosa
aikoo teettää koko remon-
tin ammattilaisella.
  - Kiinteistön omistajan
vastuulla on huolehtia, että
jätevedet käsitellään asi-
aankuuluvasti. Rakenta-
minen ja muutostyöt vaa-
tivat useimmiten jätevesi-
suunnitelman ja luvan.
Hyvä jätevesisuunnitelma
ja luotettava toimittaja ta-
kaavat, että kiinteistölle
hankitaan oikein mitoitet-
tu ja kohteeseen sopiva
järjestelmä, Uponorin jäte-
vesijärjestelmien tuote-
päällikkö Jyrki Löppönen
summaa yhteen.

töstä, merestä tai on poh-
javesialueella, on vanha
järjestelmä kunnostettava
31.10.2019 mennessä
vastaamaan uusia vaati-
muksia. Jos taas kiinteis-
tö sijaitsee näiden aluei-
den ulkopuolella, on järjes-
telmä uusittava vaatimuk-
set täyttäväksi seuraavan
vesijärjestelmäuudistuk-
sen tai suuremman luvan-
varaisen remontin yhtey-
dessä. Myös omistajan ikä
vaikuttaa. Jos kiinteistön
omistaja on syntynyt en-
nen 9. maaliskuuta 1943,
remonttia ei tarvitse tehdä
omakotitalossa. Ikävapau-
tus ei koske vapaa-ajan
asuntoja. Vapautuksen voi
saada myös sosiaalisin
perustein tai jos jätevesi-
en määrä on huomattavan
vähäinen.

Suurin osa aikoo
toteuttaa
määräajassa

Tarve kiinteistökohtaiselle
jätevesijärjestelmälle on

Kun käyttövedet
kannetaan ämpärissä
Vain kesäkäytössä olevalle kesämökille, jossa sekä
keittiö-  että saunavesi on ns. kantamisessa, ei jäteve-
sijärjestelmää tarvitse asentaa, vaikka etäisyys vesialu-
eeseen olisikin alle sata metriä. Useimmiten jätevesien
määrä tällaisissa kesäasunnoissa on niin vähäinen, että
mikään järjestelmä ei edes toimisi. Vanha konsti eli maa-
suodatus riittää yhä  hyvin vähäisiin harmaavesimää-
riin.

Mutta mukavuudettomalla mökilläkin pitää huolehtia jät-
teistä. Erityisesti ns. ulkohuusseissa on usein ongel-
mia, kun ulosteiden ja virtsan poistosysteemiä ei ole
rakennettu. Tehokas tapa hoitaa ongelma on muuttaa
vanha ”pyttyhuussi”  kompostoivaksi, ja lisätä sellaiseen
haihduttava virtsa-allas. Huussin tyhjennyksen yhtey-
dessä kompostoitu jäte lisäkompostoidaan erilliseen
kompostoriin. Vähäisessä käytössä olevalla mökillä tyh-
jennysväli voi olla jopa kaksi vuotta, loppukompostoin-
nista saa multaa siten joka toinen vuosi esimerkiksi
puutarhan parantamiseen.

Kompostoivia käymäläsysteemejä on markkinoilla usei-
ta. Kaikki ovat varsin tehokkaita, jos käyttäjät muista-
vat että järjestelmä vaatii melko runsaan kuorikkeen,
turpeen tms käyttämisen, ulosteet eivät kompostoidu
itsekseen.

Kompostikäymälään kuuluvaan virtsa-altaaseen monet
laittavat täytteeksi myös kuoriketta. Parhaiten toimii
kuitenkin tavallinen turve. Virtsa-altaan turve on syytä
siirtää erilliseen kompostoriin vuosittain, vaikka käyttö
olisikin hyvin pientä. Turvesäkki ei onneksi ole kallista
vuosittaiseenkaan hoitamiseen.

Sähköverkkoon liitetyllä mökillä vaihtoehtona on myös
jätteet polttava käymälä. Myös kemiallinen wc-pytty on
vaihtoehto. Ympäristöaktiivit suosittelevat  kompos-
toivaa ratkaisua.
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MAAKUNNAN
KESÄMÖKIT
ja -TONTIT
KYSYTTYJÄ
Lonais-Suomen alueella ovat
kesämökkitontit ja vanhat ke-
säasunnot jälleen alkaneet
kiinnostaa ostajia. Tähän lie-
nee syynä parantunut talous-
tilanne, ja myös sukupolvien
vaihtuminen. Kun vanhempi
väki pitää yhä mökkinsä itsel-
lään, nuorempien sukupolvi-
en on etsittävä ostokohdetta
tosissaan.
  Vapaiden rantojen vähäi-
syys ja rantatonttien ja -mök-
kien jatkuva hinnannousua
ovat johtaneet siihen että nyt
myös muut kuin meren-  ja
järvenrannat kiinnostavat.
Jokirantatontitkin ovat halut-
tuja, ja myös kuivanmaanmö-
kit tekevät kauppansa koh-
tuullisen hyvin.
   Sekä Ugin autotehtaan että
Turun telakan vetovauhti tul-
levat lisäämään lähivuosina
myös maakunnan alueen ke-
sämökkikauppaan vauhtia.
Omarantaisten mökkien hin-
tataso kasvaa tasaisesti,
mutta jatkossakin kuivan-
maan mökkejä ja vanhoja,
kesäasunnoiksi sopivia oma-
kotitaloja ja maalaistalojen pi-
hapiirejä vielä saanee koh-
tuuhinnoin.
  Parhaiten tullee menesty-
mään kesämökin myyjä Uu-
denkaupungin alueella, mut-
ta myös Kustavi, Taivassalo,
Pyhäranta ja Vehmaa, ja
Maskun kunnan rantojen
Lemu ja Askainen saanevat
uusia mökkiläisiä. Turkulais-
ostajat tähyilevät myös Tu-
runmaan saariston suuntaan,
ja myös Kemiönsaaren ran-
toihin sekä Salon Teijon me-
rimaisemiin. Ahvenanmaan-
kin alue kiinnostaa, etenkin
Brändö on vahvasti ollut
markkinoimassa alueitaan.

Asuntokaupassa uudis-
asunnot jatkoivat veturina

Ottajansa ovat edelleen alku-
vuonna löytäneet hyvin uudet
asunnot, joiden kauppa on
kasvanut tammi-heinäkuussa
yli 50 prosenttia vuodentakai-
sesta. Uusien asuntojen
kauppa oli tammi-heinäkuus-
sa kasvussa kaikissa asunto-
kategorioissa - eritoten ker-
rostaloasunnoissa. Rivi- ja
omakotitalojen osalta kaup-
patahti on kuitenkin hieman
hiljentynyt kesään mentäes-
sä.
  Käytettyjen asuntojen puo-
lella kaupan tahti on ollut rau-
hallisempi: niiden kauppa pin-
nisti tammi-heinäkuussa vain
puolisen prosenttia viime
vuotta paremmaksi.
  Asuntokaupan iso kuva on
tällä hetkellä kokonaisuutena
kohtuullisen suotuisa. Kaup-
pa on käynyt hyvin etenkin
suurimmissa kaupungeissa.
  ”Uusien asuntojen myynti on

Suomen asuntokauppaa ryyditti tammi-heinä-
kuussa kaksi päälinjaa: vahvasti viime aikoina
kasvaneella uusien asuntojen kaupalla oli edel-
leen kasvua ylläpitävä johtorooli. Vanhojen
asuntojen kauppa puolestaan polki osapuilleen
edellisvuoden tammi-heinäkuun tasolla. Ilman
vireää uudisasuntokauppaa Suomen asunto-
kauppaa leimaisi varsin tasapaksu poljento:
käytettyjen asuntojen puolella alkuvuosi on
edetty melko lailla edellisvuoden uomissa.

ollut edelleen kasvussa viime
vuoteen verrattuna, mutta
voimakkain kaupan kasvu ta-
saantui hieman toisella kvar-
taalilla. Kolmannen kvartaali
avattiin lupaavasti, koska uu-
disasuntokaupan tärkein tuo-
te eli kerrostaloasunnot kävi-
vät heinäkuussakin edelleen
hyvin kaupaksi. Vaikka esi-
merkiksi uusien rivitaloasun-
tojen kaupassa nähtiin heinä-
kuussa jopa laskua, isossa
kuvassa kauppa etenee silti
kokonaisuutena vahvasti.
Realismin nimissä on todet-
tava, että ilman uudisasunto-
kaupan vahvaa vetoa asun-
tokaupan toteutunut kasvu-
tahti olisi ollut viime vuosina
melko verkkainen”, luonneh-
tii kaupan tilannetta KVKL:n
toimitusjohtaja Jukka Malila.
  Vanhojen asuntojen puolel-
la alkuvuoden kauppakerty-
mä oli heinäkuun loppuun

mennessä vajaa puoli pro-
senttia viimevuotista korke-
ampi. ”Kauppatahti vaimeni
jonkin verran toisella kvartaa-
lilla. Erityisesti tämä koski rivi-
ja omakotitaloasuntoja. Ker-
rostaloasuntojen myynti kävi
alempana huhtikuussa, mut-
ta se palautui edellisen vuo-
den tasolle touko-kesäkuus-
sa ja ponnisti jälleen plussal-
le heinäkuussa.”
  ”Kuluttajien luottamus talo-
uteen, työllisyyden kehittymi-
nen, muuttoliikkeen jatkumi-
nen ja edelleen jatkuva alhai-
nen korkotaso luovat pohjaa
kaupankäynnin vahvistumi-
selle. Ilman toimintaympäris-
tön ja talouden suuria shok-
keja markkinan loppuvuoden
kehitys näyttää juuri tällä het-
kellä kohtuullisen suotuisal-
ta”, KVKL:n Malila toteaa.

Tammi-heinäkuun lukuja

Käytettyjen asuntojen kaupan
tärkeintä yksittäistä artikkelia
eli käytettyjä kerrostaloasun-
toja välitettiin tammi-heinä-
kuussa 2017 yhteensä noin
18070 kappaletta, mikä on
reilu 2,5 prosenttia enemmän
kuin vuoden 2016 vastaava-
na ajankohtana. Käytettyjä
omakotitaloja on tammi-hei-
näkuussa 2017 välitetty yh-
teensä lähes 7520 kappalet-

ta, mikä on noin 0,4 prosent-
tia vähemmän kuin vuotta ai-
emmin. Käytetyistä asunto-
tyypeistä heikoimmin on käy-
nyt rivitalokauppa: Sen koko-
naismäärä ylsi alkuvuonna
reiluun 8380 kappaleeseen,
mikä oli reilu 3 prosenttia vä-
hemmän kuin viime vuoden
tammi-heinäkuussa. Yhteen-
sä käytettyjä kerros- , rivi- ja
omakotitaloja välitettiin tam-
mi-heinäkuussa yhteensä
noin 33980 kappaletta.

Mitä tapahtui heinäkuus-
sa?

Kuukausitarkastelussa hei-
näkuun asuntokauppa näytti
kasvulukuja sekä vanhojen
että uusien asuntojen osalta.
  Välitettyjen käytettyjen
asuntojen osalta heinäkuun
2017 kauppa ponnisti 2,5 pro-
senttia plussalle edellisvuo-
den heinäkuuhun verrattuna.
Kauppavolyymiltään tärkeim-
män asuntotyypin eli käytet-
tyjen kerrostaloasuntojen
kauppa kasvoi yli 5,5 prosent-
tia viime vuoden heinäkuus-
ta. Sekä rivi- että omakotita-
lokauppa olivat sen sijaan
vajaan prosentin miinuksella.
Yhteensä vanhojen kerros- ,
rivi- ja omakotitaloasuntojen
kauppoja kirjattiin KVKL:n
palveluun heinäkuun osalta

yhteensä 4750 kappaletta.
  Uusien kerrostaloasuntojen
puolella heinäkuun kauppa-
tahti oli reilun neljänneksen
parempi kuin vuoden 2016
heinäkuussa. Myös uusien
omakotitalojen kaupassa kir-
jattiin selvä kauppamäärän
kasvu. Sen sijaan uusien ri-
vitaloasuntojen kaupassa
nähtiin heinäkuussa miinus-
merkkistä kehitystä: uusien ri-
vitaloasuntojen kauppa laski
yhteensä lähes 8 prosenttia
edellisvuoden heinäkuuhun
nähden.
  Tässä kerrotut tiedot pe-
rustuvat Kiinteistönvälitys-
alan Keskusliiton valtakun-
nalliseen KVKL-HSP –
kauppatietopalveluun. Tie-
dot ovat epävirallisia ja voi-
vat tarkentua/muuttua las-
kennan täydentyessä.
Kiinteistönvälitysalan Kes-
kusliitto (KVKL) on kiinteis-
tönvälitysalan yritysten ja jär-
jestöjen valtakunnallinen etu-
ja kattojärjestö, joka toimii
alan yhteiskunnallisena vai-
kuttajana ja edunvalvojana
yhteisten päämäärien toteut-
tamiseksi. KVKL toimii tässä
roolissaan jäsenryhmitty-
miensä antamalla mandaatil-
la alan ainoana valtakunnal-
lisena edustajana Suomessa.
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Turun kaupungin keskustalle uusi kunnianhimoinen visio

Kaupungin keskustan kehittämi-
nen on yksi Turun kaupunginval-
tuuston vuonna 2016 asettamas-
ta neljästä kärkihankkeesta.
Hankkeen tavoitteisiin kuuluu
laatia kunnianhimoinen visio kes-
kustan elinvoiman ja vetovoiman
vahvistamiseksi sekä konkreetti-
nen näkemys toimenpiteistä ja
vaiheista, joilla vision mukainen
tila keskustan kehittämisessä
saavutetaan.
   Kaupunginhallituksen asetta-
ma monialainen visiotyöryhmä
on työstänyt keskustan tulevai-
suuskuvaa viime syksystä lähti-
en tulevaisuudentutkimuksen
professori Markku Wileniuksen
johdolla. Visioryhmän ajatuksia
on kehittänyt arkkitehtuurin, kau-
punkisuunnittelun ja toiminnalli-
suuden hahmoon arkkitehti Eero
Lundén toimistoineen. Visiotyön
pohjana on Turku 2029 -kaupun-
kistrategiaan kirjatut keskustan
kehittämistä koskevat painopis-
teet. Visio itsessään yltää aina
vuoteen 2050 saakka. Työn tu-
kena ovat olleet kaikille avoimet
Turku Future Forum -tilaisuudet,
joissa eri toimijat ovat yhdessä
rakentaneet tavoitekuvia kaupun-
gista.
   – Mielikuva kaupungista syntyy
sen keskustan kautta. Turulla ja
sen historiallisella, joen varteen
syntyneellä keskustalla on ainut-
laatuiset vahvuudet, mutta myös
paljon hyödyntämätöntä potenti-
aalia. Oman ainutlaatuisen iden-
titeettinsä ja vahvuuksiensa va-
raan rakentamalla kaupungilla on
kaikki mahdollisuudet nousta glo-

Kaupallinen keskusta laajenee, vanhastakaupungista
kuoriutuu eurooppalainen kohtaamisten keidas, ja Aura-
joen ilta-aurinkoon avautuva itäranta toimii elävänä alus-
tana kulttuurin, ravintoloiden ja työnteon uudenlaiselle
yhdistelmälle. Keskustan tulevaisuutta pohtineen visio-
ryhmän mukaan Turun on mahdollista nousta globaalisti
merkittäväksi kaupungiksi, jonka poikkeuksellinen saa-
ristomaisuus ja kehittynyt infrastruktuuri luovat edelly-
tykset viihtyisälle asumiselle ja elinvoimaiselle taloudel-
le ja kulttuurille.

baalisti merkittäväksi kaupungik-
si. Tämä kylläkin edellyttää huo-
mattavia muutoksia ja paljon yh-
teistä tahtoa, Wilenius painottaa.
  Kaupunkien keskinäinen kilpai-
lu on muuttunut kansallisen tason
nokittelusta globaaliksi kilpailuk-
si asukkaista, yrityksistä ja osaa-
jista. Samaan aikaan urbaanin
elämäntyylin nousu on nostanut
vaatimustasoa julkisten tilojen
laadun suhteen. Ihmisläheisyys
on noussut suunnittelun keski-
öön.
  – Ihmislähtöinen kaupunkira-
kenne, josta parhaat eurooppa-
laiset kaupungit nauttivat, vaatii
kokonaisvaltaista suunnittelua ja
uudenlaista tasapainoa eri liikku-
mismuotojen välillä. Ydinkeskus-
tan pitäisi pääsääntöisesti olla
rauhoitettu kävelijöille sekä kevy-
elle ja julkiselle liikenteelle. Kau-
punkiin tuleville pitää tarjota liik-
kumismuodosta riippumatta
mahdollisuus päästä vaivatto-
masti ydinkeskustaan. Tämä on
ollut vahvasti tulevaisuushakui-
sen suunnitelmamme lähtökoh-
ta. Ihmisläheisessä kaupungissa
on hyvä elää, se on taloudellisesti
vahva ja kansainvälisesti kytkey-
tynyt, Wilenius kuvailee.

Keskustan ydin
laajenee

Keskusta on eurooppalaisen Tu-
run ilmentymä ja koko läntisen
Suomen työnteon, kaupan ja
kulttuurin tärkein paikka. Keskei-
senä vision ajatuksena on ydin-
keskustan laajentaminen sekä

sitä tukeva käyttäjälähtöinen lii-
kennejärjestelmä, joka mahdol-
listaa kasvun. Näiden uskotaan
osaltaan ohjaavan kehitystä ja
investointeja keskustan suun-
taan.
  – Turun keskustan rakenteen
taustalla vaikuttaa vahvasti En-
gelin suunnittelema ruutukaava
1800-luvun lopulta. Sen jälkeen
kehitykseen ovat voimakkaasti
vaikuttaneet autoistuminen sekä
viime vuosikymmenten kaupalli-
set suurhankkeet, jotka ovat siir-
täneet kaupallisen toiminnan pai-
nopistettä keskustan ulkopuolel-
le. Samalla kaupungin kaupalli-
sesti vetovoimaisin keskusta-
alue on pysynyt suppeana, ker-
too kaupunkisuunnittelujohtaja
Timo Hintsanen.
  Visiossa kaupallinen keskusta
laajenee kauppatorin ympäristös-
tä kohti jokirantaa ja satamaa.
Torista muodostuu monikäyttöi-
nen kohtaamispaikka ja elävä
tapahtumien keskus, jonka viih-
tyisyyttä lisätään istutuksin ja
pysyvin rakentein. Kauppatoria
ympäröivät korttelit muodostavat
yhtenäisen keskustan kauppa-
keskusten verkoston, ja uusia lii-
ke- ja toimitiloja rakennetaan kes-
kustan kortteleihin.
  – Kauppatorin suunnitelma poh-
jautuu jo tehtyihin suunnitelmiin,
ja kaksi kolmasosaa pinta-alas-
ta jää edelleen torikaupan käyt-
töön, tähdentää Hintsanen.
  – Aurakadun ja Eerikinkadun
joukkoliikenteen ruuhkapisteen
purkaminen uusiin kaupunkiter-
minaaleihin mahdollistaa kaup-
patorin kehittämisen eläväksi
kaupunkilaisten kohtaamispai-
kaksi. Torin mittakaavaa pienen-
netään sen terassoimisella ja is-
tuskeluportailla. Samalla mahdol-
listetaan tapahtumat ja toiminta
myös torikaupan ulkopuolisina
aikoina. Tavoitteena on luoda elä-
vä ja turvallinen kauppatori kaik-
kina vuoden- ja kellonaikoina,
kertoo Lundén.
  Keskustan saavutettavuutta pa-
rannetaan ja keskustan sisällä

tapahtuvaa liikkumista sujuvoite-
taan liikennejärjestelmää ja katu-
tilan käyttöä selkeyttämällä. Uu-
det joukkoliikenteen kaupunkiter-
minaalit elävöittävät keskustan
solmukohtia ja ohjaavat ihmisvir-
toja nykyistä laajemmalle alueel-
le, jolloin keskustan kaupallinen
ydin laajenee. Uusia katuosuuk-
sia muutetaan kansainvälisten
trendien ja kaupunkien menes-
tystarinoiden mukaisesti asteit-
tain kävely- ja pyöräilypainottei-
siksi.
  – Esimerkiksi Linnankatu muut-
tuu aikaa myöten kokonaan kä-
velykaduksi Vähätorilta aina Mar-
tinsillalle saakka. Keskustan saa-
vutettavuus kaikilla liikennemuo-
doilla säilyy, mutta keskustan
vetovoimaa heikentävä läpiajolii-
kenne ohjataan keskustaa sivua-
ville väylille, Hintsanen selven-
tää.

Keskustaa elävöitetään
monin toimenpitein

Samalla kun kaupungin ydin laa-
jenee, sen viihtyisyyttä ja elävyyt-
tä vahvistetaan monin toimenpi-
tein. Vanhakaupunki nostetaan
arvoiseensa asemaan paitsi ve-
tovoimaisena matkailukohteena
myös eurooppalaisena olohuo-
neena monipuolistamalla alueen
palvelutarjontaa ja rajoittamalla
alueen läpi suuntautuvaa liiken-
nettä.
  – Suurtorin yhdistetty puisto ja
paviljongit luovat vihreän keitaan
ja yhdistävät alueen yhdeksi ko-
konaisuudeksi. Uusien kävelysil-
tojen kautta vanhakaupunki, yli-
opistot ja itäranta linkittyvät tii-
viimmin läntiseen keskustaan,
Lundén kuvailee.
  – Hämeenkadusta tehdään yli-
opistoväen ja Kupittaan kehittä-
jäyhteisöjen yhteinen kaupunki-
bulevardi, joka luo samalla viih-
tyisän kulkuväylän vanhaankau-
punkiin ja edelleen ydinkeskus-
taan, Wilenius jatkaa.
  Aurajoen ilta-aurinkoon avautu-
vasta itärannasta visioidaan ve-

tovoimaista rantapromenadia,
jossa uudenlaiset kulttuurihybri-
dit liittävät kulttuurin, työnteon ja
ravintolamaailman yhteen. Kau-
punginteatterin edustalle syntyy
viihtyisä aukio, ja uusi Samppa-
linnan tuulimyllyn suuntaan avau-
tuva reitti johdattaa kulkijan koh-
ti Paavo Nurmen stadionia ja ur-
heilupuistoa.
  – Kukkuloilla sijaitsevat puistot
esiintyvät tulevaisuudessa kiin-
teämpänä osana jokapäiväistä
keskustaelämää. Urheilupuiston
kytkeminen jokirantaan urba-
nisoituvan Itsenäisyydenaukion
kautta on esimerkki visioidusta
kehityksestä, jollaista eri vivah-
tein on sovellettavissa muihinkin
kukkuloihin, Hintsanen kuvailee.
  Humalistonkatu liittää Samppa-
linnan kulttuurikeskittymän rata-
pihan elämys- ja tapahtumakes-
kukseen ja tarjoaa näin urheilu-
ja viihdepainotteisen tapahtumi-
en akselin itä-länsisuunnassa.
Myös uudenlaiset keskusta-asu-
misen ja liiketoiminnan muodot
löytävät paikkansa kulttuurikes-
kusten lomasta.

Visio antaa
suunnan

Hintsanen näkee, että visiotyös-
sä on avattu paljon uudenlaisia
kehittämisen mahdollisuuksia.
  – Tärkein havainto on, että hal-
litulla vision mukaisella isollakin
kasvulla keskusta pystyy lisää-
mään vetovoimaisuuttaan ja pa-
rantamaan toimivuuttaan. Yksi
tärkeistä oivalluksista on myös
se, että keskusta kehittyy ja laa-
jenee jatkossa myös täl’ puol’ jok-
ke, arvioi Hintsanen.
  – Kuten kaikki muutkin kehitty-
neet satamakaupungit, Kööpen-
hamina ja Hampuri esimerkkei-
nä, myös Turun keskusta tulee
tulevaisuudessa laajentumaan
suistoalueelle ja satamaan. Tu-
levaisuuden Turku levittäytyy yhä
monitahoisemmin saaristoon sa-
malla kun sen ydinkeskusta
muuttuu yhä saaristomaisem-

maksi. Vesielementit, puuraken-
taminen ja erilaiset viherratkaisut
yhdistävät luonnon ja kulttuurin
ainutlaatuiseksi kokonaisuudek-
si, jota tullaan ympäri maailmaa
ihailemaan, Wilenius maalailee.
  Wilenius ja Hintsanen kertovat
visioryhmän oivaltaneen, että
yksittäiset toimenpiteet eivät ole
itsessään ratkaisevia, vaan koko-
naisuuden kannalta oikeansuun-
tainen kehitys.
  – Visio antaa ennen kaikkea
suunnan tulevalle kehitykselle.
Se antaa yhden erittäin vahvasti
perustellun vaihtoehdon millai-
nen menestyvä tulevaisuuden
keskusta voi olla, sanoo Wileni-
us.

Visiotyöryhmän jäsenet:

Markku Wilenius, tulevaisuudentutki-
muksen professori, Turun yliopisto
(pj.)
Niko Aaltonen, Turun kaupunginval-
tuuston ja kaupunginhallituksen jäsen
Minna Arve, toimitusjohtaja, Turun
kauppakamari
Mari Hantula, tavaratalonjohtaja,
Stockmann Turku, hallituksen vpj.,
Ydinkeskustayhdistys ry
Timo Hintsanen, kaupunkisuunnitte-
lujohtaja, Turun kaupunki
Riina Lumme, puheenjohtaja, Suo-
men ylioppilaskuntien liitto ry
Vuokko Puljujärvi, puheenjohtaja,
Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta
Elina Rantanen, puheenjohtaja, Turun
kaupunginvaltuusto
Janne Reunanen, ketjujohtaja, Turun
Osuuskauppa
Lasse Svens, toimitusjohtaja, Stiftel-
sen för Åbo Akademi
Arto Valkama, toimitusjohtaja, Turun
kaupunginteatteri
Juuso Virtanen, toimitusjohtaja, Virta-
nen-Yhtiöt Oy

Arkkitehtuuri:

Arkkitehti Eero Lundén ja Lunden Ar-
chitecture Company

Keskustassa asutaan
vahvimmin kuplassa

“Tulos vahvistaa käsitystä
siitä, että aika moni ihmi-
nen elää kuplassa saman
mielisten kanssa. Ydinkes-
kustassa asuvat seuruste-
levat useimmiten muiden
ydinkeskustassa asuvien

Korkean ja alhaisen ansiotason alueilla on
selvä ero siinä, kuinka paljon ihmisiä tunne-
taan muunlaisilta asuinalueilta. Asia käy ilmi
rakennusyhtiö NCC:n pohjoismaisesta Inclu-
sive city -kyselystä, jonka mukaan korkean
ansiotason alueille kaksi kolmesta eli 63 pro-
senttia asukkaista tuntee vain samanlaisilla
asuinalueilla eläviä. Alhaisemman tulotason
alueilla luku on 52 prosenttia.

kanssa. Pohjoismaisittain
vertailtuna Suomi ei juuri
eroa Ruotsista ja Norjas-
ta, Tanskassa sen sijaan
kuplailmiö näyttäisi olevan
huomattavasti vähäisem-
pää”, toteaa NCC:n kau-

punkikehityksen projekti-
päällikkö Laura Majoinen.

Asumiskulujen nousu
suurin huoli

Helsingin seudun kehityk-
sestä kysyttäessä vastaa-
jat olivat erityisen huolis-
saan kasvavista asumis-
kustannuksista ja tiettyjen
ryhmien lisääntyneestä
riippuvuudesta sosiaali-
huollosta. Erittäin huolis-
saan kasvavista asumis-
kuluista oli 45 % vastaa-
jista ja melko huolissaan
36 %. Huoli kalvaa siis
kahdeksaa ihmistä kym-

menestä. Samansuuntai-
nen on tilanne myös muis-
sa suurissa kaupungeissa.
  Sosiaalihuollon asiakas-
kunnan kasvusta erittäin
huolissaan on 42 % ihmi-
sistä ja melko huolissaan
41 %.
  “Suomessa ollaan muita
Pohjoismaita tyytymättö-
mämpiä yhteiskunnan ny-
kyiseen kehitykseen. Esi-
merkiksi asumiskustan-
nusten nousu, sosiaalitur-
variippuvuus ja työttömyys
huolettavat jopa kahdek-
saa ihmistä kymmenestä,
mikä on selvästi muita
pohjoismaalaisia enem-

män”, Majoinen kertoo.
  Seitsemän kymmenestä
suomalaisesta on huolis-
saan asuinalueiden li-
sääntyneestä eriytymises-
tä, mikä on merkittävästi
suurempi luku kuin norja-
laisten ja tanskalaisten
vastaajien parissa.
  Kaikista vastaajista joka
neljäs uskoo, että itsellä ei
ole varaa jäädä enää tule-
vaisuudessa omalle asuin-
alueelleen.
  “Ydinkeskustassa asu-
vista jopa joka kolmas us-
koo, ettei heillä ole varaa
jäädä tulevaisuudessa ny-
kyiseen paikkaan. Moni ei

kuitenkaan voisi kuvitella
asumista ydinkeskustan
ulkopuolella. Siinä on suuri
haaste kaupunkikehityk-
selle, kuinka luoda viihtyi-
siä ja kohtuuhintaisia
asuinalueita kaikille”, Ma-
joinen sanoo.
  United Minds -tutkimus-
laitoksen digitaalinen ky-
sely tehtiin Cint’in verkko-
paneelin kautta 12.4.-
12.5.2017 eri Pohjois-
maissa runsaalle 4000 ih-
miselle. Kyselyyn vastasi
1123 suomalaista.
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