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Alvar Aallon 
vanhoja huone-

kaluja, valaisimia 
sekä lasiesineitä.
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Öljysäiliöhuoltoa jo yli 30 vuoden kokemuksella

Puhdistukset
Tarkastukset
Lasikuitupinnoitteet
Säiliöiden vaihdot
Poistopuhdistukset
Säiliöiden poistot
Myös IBC-pakkaukset

Puh. 0102 866 080 (hinta 0,0282/puhelu + 0,0595/min.) 
tai 040 512 7825.

www.oljykolmio.fi 

Vanhan metallisäiliön sisäpuolelle 
lasikuitupinnoituksella 10 v. takuu!

Puntarikatu 1,  20780 Kaarina
Puh. 02  2432 779

www.kaarinanseudunht.fi 

Avoinna arkisin 9.00–16.30
Myös sopimuksen mukaan

Meillä myös saatavana hautausjärjestelyvihkosia



2

Toimitus:
Yliopistonkatu 23 A
PL 275
20101 TURKU

Vastaava toimittaja:
Harri Kumpulainen
Puh. 040 507 2453
rakennussanomat@ 
pelipeitto.fi

Sivunvalmistus:
Rota-Mainos Oy, TURKU

Kustantaja:
Pelipeitto Oy
PL 275, 20101 TURKU
www.pelipeitto.fi

Kirjapaino:
TS-yhtymä /  
Salon Lehtitehdas 2020

RAKENNUSSANOMAT
on Varsipuu ry:n virallinen 
uutis- ja tiedotuslehti.
www.varsipuu.fi

ISSN 0784-3399
44. vsk 2020

Palvelutalo
Esikko

Putkiremontti tms. tulossa?
Myös väliaikaisia asuntoja tarjolla eläkeläisille.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Anu Salmi, p. 040 1840 123
www.turundiakoniasaatio.fi 

HAUTAUSTOIMISTO
G. Lindroos Ky
INKERI TUOMINEN

Täydellinen
hautauspalvelu

KUKKASITOMO

Itäinen Pitkäkatu 20, Turku 
(Kupittaan puiston lähellä)
Puh. 02-251 2991
Malminkatu 4, 
Parainen  (puhelin-
laitoksen vieressä)
Puh. 02-454 4176

L ounais-Suomen rannikkoseuduilla on kesämök-
kikauppa käynyt kuumana, kuluvana vuonna 
tehdään myyntiennätyksiä. Samaan aikaan on 
muualla Suomessa ollut hintataso laskussa, ja 
myös Varsinais-Suomesta löytyy alueita jotka 

eivät houkuta ostajia. Silti erityisesti omarantaisten mökkien 
hinnat ovat nousseet niin Vakka-Suomessa kuin niillä saa-
ristoalueiden mökeillä jotka ovat autotien päässä. Saarimök-
kien kohdalla myyntivauhti on pysynyt ennallaan.

Vaikuttaakin siltä, että ranta on mökkien ostajille tärkeä. Niin 
tärkeä se ei ikävä kyllä kuitenkaan ole, että rantamökkien 
omistajat olisivat aktiivisti ryhtyneet suojelemaan merta. 
Mökeiltä mereen, ja myös järviin, päätyy yhä liikaa asumisen 
tuottamia saasteita, jotka rehevöittävät etenkin merenlahtia 
ja vesialueita, joilla veden vaihtuvuus on vähäistä.
Kun mökinostaja hankkii vanhan mökin, onkin syytä tarkistaa 
mökin rannan ja vesialueen kunto ja mökin  jätejärjestelmä. 

Helpoin on mökki, jossa käyttövesi on ns. kantovettä. Tällöin 
vedenkulutus jää sen verran pieneksi että kalliita puhdis-
tuslaitoksia ei tarvita, useimmiten maasuodatus on riittävä. 
Mutta jos tietää, että käyttövettä tulee kulumaan paljon, on 
harkittava tehokkaampia vaihtoehtoja. Sellaisia on tarjolla 
paljon  -  hankinnassa vain kannattaa olla tarkkana. Hintataso 
on rajusti vaihteleva, eikä kallein aina ole parhaiten sopiva. 
Käyttömäärä ratkaisee. Arviointiin ja hankintaan kannattaa 
käyttää ammatiapua.

Kun puhutaan kesämökistä tarkoitetaan nimenomaisesti 
mökkiä, ei kakkosasuntoa. Se on jo huvila, ja sellaisesta 
ostajat vaativat mukavuuksia joita mökeillä ei ole. Mökin 
ulkohuussi, kantovesi ja puulämmitys ei kelpaa, halutaan 
kunnan vesiverkkoon kuulumista, kunnan viemäriä ja helppoa 
lämmitystä, ja tietenkin talviasuttavuutta. Tällaisia kuitenkin 
tulee varsin harvoin myyntiin, kakkosasunnoiksi rakennetut 
omakotitalomaiset kesäasunnot ovat lähes kaikki varsin 

uusia, vanhoja varsinaisia mökkejä on merkittävästi enemmin. 
Sellaistakaan ei mukavuuksien metsästäjän kannata hylkiä. 
Vessaratkaisuksi voi sopia esimerkiksi sähköinen wc-laitos. 
Kantoveden voi muuttaa johtovedeksi asentamalla porakai-
voon pumpun ja rakentamalla vesijohdon. Tämä tietenkin 
vain jos mökillä on sähköt. Ratkaisuja löytyy, eivätkä kaikki 
ole kalliita.

Tärkeintä on, että mökkiläiset tarkkailevat ja huolehtivat 
ympäristöstä. Rannikon meri- ja vesistöalueilla se on tärkeää. 
Siksi on suositeltavaa, että mökkejä katsastettaessa myös 
mökin ympäristöhuollon elementteihin syvennytään kunnolla. 
Suojelkaamme vesistöjämme myös tuleville sukupolville  -  
rantoja ei tule lisää, vesialueiden pilaaminen voi johtaa myös 
mökin arvon rajuunkin alenemiseen.

Paitsi luonto, myös kukkaro kiittää kun suojelemme luon-
toa. Mökkihän on tarkoitettu virkistyskäyttöön. Ja vain puhdas 
ympäristö virkistää.

Vesistön kunto voi ratkaista mökkikaupan
LOUNAISRANTA heinä-elokuu 2020

Miten paljon sitä aina odotta-
kaan. Kesää. Kesän lämpöä 
ja valoa. Ihmisten leppoi-
sampaa oloa ja eloa. Kesällä 
on aikaa ja mahdollisuuksia 
tehdä mitä huvittaa. Viettää 
aikaa läheisten kanssa. Olla 
ja hengitellä kiireettömästi. Ai-
katauluttomuudesta nauttien. 
Pysähtyä ja huomata elämän 
ainutkertaisuus ja ympäröivän 
maailman upeus. Kesään liittyy 
hyvää huolettomuutta ja yk-
sinkertaisten asioiden arvos-
tamista. Laiturilla istuminen, 
luonnon äänien kuuleminen, 
tuulen tuomat tuoksut ja au-
ringon luoma lämpö ja valo 
hellivät.

Yksinäisyyttä on monen-
laista. Se voi aiheuttaa syvää 
kärsimystä. Kesän tavoin, yk-
sinäisyys voi olla myös odo-
tettu ja toivottu asia. Toisinaan 
yksinäisyyteen vetäytyminen 

vahvistaa kokemusta ja tun-
netta. On asioita ja tilanteita, 
joiden arvo ei vähene vaikka 
sen jakaisi vain yksi ihminen. 

Yksin laiturilla istuvalle 
haluan sanoa, tarvittaessa 
kuuntelijoita löytyy. Kirkon 
keskusteluapu toimii myös 
kesällä. Yksin oleminen voi 
nostaa esille ajatuksia, joita 
olisi tärkeää päästä kertomaan 
toiselle ihmiselle. Ole silloin 
yhteydessä meihin. Haluam-
me olla kuulemassa sinua. 

Yksin laiturillaSuomen merellisestä vaellusparatiisista
löytyy reitti jokaiselle  -  Visit Åland

5 tärppiä vaelluksiin Ahvenanmaalla
1. Bomarsundin vaellusreitti sotahistoriasta kiinnostuneelle 

Noin 4,2 kilometrin pituisen reitin aikana pääsee tutustumaan Bomarsundin linnoituksen 
historiaan ja venäläisiin sotilasrakennuksiin. Reitti kulkee vaihtelevan luonto- ja kulttuurimaise-
man halki upeille näköalapaikoille.

2. Godby Arboretumin luontopolku puiden ystävälle 
1,7 kilometrin mittainen reitti kulkee ns. arboretrumin halki eli alueen, johon on istutettu sekä 
kotimaisia ja ulkomaisia puu- ja pensaslajikkeita. Polun varrella voi tutustua lukuisiin puulajei-
hin, joista useimmat on istutettu 1930-luvulla. Matkan varrella voi nähdä esimerkiksi Suomessa 
vain Ahvenanmaalla kasvavan marjakuusen tai USA:n ja Kanadan luonnolle tyypilliset kontor-
tamännyt ja jättituiijat.

3. Grottstigenin luolapolku Getassa seikkailijalle 
Noin 5 kilometrin pituinen luontopolku johtaa Getavuoren luoliin ja rotkoihin sekä Djupvikenin 
luonnonsatamaan. Reitti sopii aikuisille, hieman vanhemmille lapsille ja kaikille boulderoinnista 
kiinnostuneille. Reippailun jälkeen voi nauttia ateriasta Soltunan ulkoterassilla.

4. Peikkopolku perheen pienemmille Getassa 
Noin kilometrin pituinen satupolku, jonka varrelta voi bongata peikkoperheen viestejä ja 
tutustua punaisiin kallioluoliin.

5. Lemlandsleden pidempien vaellusten ystäville 
25 kilometriä pitkä reitti kulkee Lemströmin kanaalilta Lumparsundiin. Matka kulkee läpi 
upean ikimetsän kauniisiin rantamaisemiin.

Ahvenanmaan kunnat ovat yh-
dessä Visit Ålandin ja kiinteis-
töviraston kanssa kehittäneet 
alueen vaellus- ja luontopolku-
ja osittain EU:n rahoittamassa 
Leader-hankkeessa. Saaren 
ulkoilureitit ovat saaneet uu-
det tieviitat, maastomerkinnät 
ja opasteet suunnistusta hel-
pottamaan. Matkan varrelle 
on lisäksi sijoitettu tarinallisia 
infotauluja, jotka esittelevät 
alueiden historiaa ja ainutlaa-
tuista luontoa ruotsiksi, suo-
meksi ja englanniksi. Reiteillä 
on myös uusittu ja lisätty le-
vähdys- ja grillipaikkoja.

Saarten 35 erilaista reit-
tiä on koottu verkkoon Visit 

Ålandin verkkosivuille, missä 
voi tutustua reittien tarjon-
taan, pituuksiin ja digitaalisiin 
karttoihin.

– Ahvenanmaalta jokai-
nen löytää itselleen sopivan 
ulkoilureitin, sillä vaihtoeh-
toja on Maarianhaminan ku-
peesta lähtevistä muutaman 
kilometrin luontopoluista 
aina upeaan 63 kilometrin 
Sadelinledenin vaellukseen, 
joka kulkee kolmen kunnan 
alueella, Visit Ålandilla kohde-
kehityksestä vastaava Camilla 
Sommarström kertoo ja jatkaa:

– Reitin voi valita paitsi 
oman kuntonsa, myös kiinnos-
tuksen kohteiden mukaisesti. 

Tarjolla on esimerkiksi koko 
perheelle sopiva peikkopol-
ku Getassa sekä historian 
ystävälle Borgbodanin vael-
lus muinaismuistoineen. Ku-
kista kiinnostuneet suuntavat 
Hastersbodan luontopolulle, 
jonka varrella kasvaa kesäisin 
orkideoita.

Pitempiä vaellusreittejä on 
Ahvenanmaalla yhteensä kol-
me, ja ne kulkevat eri kuntien 
halki. Reitit ovat useimmiten 
helppoja tai keskivaikeita. 
Luontopolkujen pituus on 
1–8 kilometriä ja vaikeusaste 
helposta keskivaikeaan. Mo-
net luontopoluista sijaitsevat 
luonnonsuojelualueilla.

– Ahvenanmaalla pääsee 
reippailemaan luontoon hel-
posti myös ilman omaa autoa 
– kävellen tai pyöräillen. Esi-
merkiksi Maarianhaminassa voi 
tehdä kauniissa merimaisemis-
sa mukavan kahden kilometrin 
lenkin laivasatamasta kalasata-
maan, Sommarström vinkkaa.

Luontopolkuihin ja vael-
lusreitteihin voi tutustua Visit 
Ålandin sivuilla, jonne ollaan 
päivittämässä lisää uusia reit-
tejä kesän aikana. Retkeilijän 
kannattaa muistaa, etteivät 
jokamiehenoikeudet ole Ah-
venanmaalla samanlaiset kuin 
manner-Suomessa. Aktiivi-
selle ulkoilijalle Ahvenanmaa 
tarjoaa myös loistavat harras-
tuspuitteet pyöräilyyn, golfiin, 
frisbee-golfiin, boulderointiin 
ja melontaan.
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Turunmaan saaristossa
tapahtuu loppukesälläkin
Saaristo kutsuu matkailijaa nauttimaan kauniista luonnosta loppukesän ja alkusyksyn 
ihastuttaviin maisemiin. Saariston kesä on tunnettu ja tiedetty: aurinko paistaa, meri 
kimmeltää ja veneet, pyörät sekä maisemista nauttivat matkailijat ovat tuttu näky. 
Saaristo on kaunis myös syksyllä, kun ruskan värit värjäävät saariston ja hämärät illat 
kutsuvat rauhoittumaan.  Syksy on oivaa aikaa tutustua saaristoon myös tapahtumissa.

Olemme listanneet alle joita-
kin saaristotapahtumia, joista 
löytyy runsaasti lisätietoa ne-
tistä. Näiden tapahtumien li-
säksi saaristoalueilta löytyy 
tekemistä, menemistä ja tu-
tustumiskohteita valtaisasti 
lisää. Parainen, Nauvo, Korp-
poo ja myös etäisemmät saa-
rialueet ovat tavoitettavissa 
myös julkisilla liikenne-välineil-
lä, joten omaa venettä (tai 
autoakaan) ei aina tarvita. Ma-
joitustiloja saaristossa on 
myös paljon hotellitasoisista 
b&b-maatilamajoitukseen. 

Unohtaa ei kannata myöskään 
Kemiönsaaren aluetta, josta 
myös löytyy jokaiselle jotakin. 
Ja syksyn kalastusretket  -  
parhaiten ne onnistuvat 
saaristoalueiillamme.

• Paraisten päivät Paraisten 
Malmilla 28.-29.8. https://
www.facebook.com/
pargasdagar/

• Muinaistulien Yö saaris-
tossa 29.8.

• Ravintolapäivät koko 
syyskuun https://visitparai-
nen.fi/fi/?page_id=4990

• Sadonkorjuujuhlat 19.9. 
https://visitparainen.fi/fi/
saariston-sadonkorjuujuhla/

• Avoimet tilat 20.9. https://
visitparainen.fi/fi/
avoimet-tilat/

• Saariston rengastie 
avoinna päivittäin 30.8. 
saakka ja syyskuussa 
viikonloput (pe-su) 4.-6.9., 
11.-13.9., 18.-20.9.

Syksyyn sopivaa tekemistä 
ovat tietysti pyöräily ja vaellus, 
joita voi tehdä Rengasteiden 
lisäksi monilla muillakin reiteil-

lä saaristossa. Niistä ehkä 
mielenkiintosisin on Pyhän 
Olavin merireitti, kokonaisuu-
dessaan 1200 km pitkä pyhiin-
vaellusreitti Turusta saariston, 
Ahvenanmaan ja Rutosin kaut-
ta Norjan Trondheimiin. htt-
ps://visitparainen.fi/fi/pyhan- 
olavin-merireitti/

Muita reittejä ja luontopol-
kuja löytyy: https://visitparai-
nen.fi/fi/vaellusreitit-ja- luonto  
polut/

Ja karttoja: http://visitpar-
gas.fi/outdoor/index-fi.
html#filter=r-fullyTranslated-
Langus-,sb-sortedBy-0

Saariston ihaniin makuihin voi 
tutustua useissa ravintoloissa 
ja kahviloissa ja paikallisia 
tuotteita pääsee ostelemaan 
pieniltä tilamyymälöitä, jotka 
löytyvät CityNomadista nimel-
lä Saariston makureitti. https://
citynomadi.com/

Vuosia sitten, lähinnä sattu-
man kautta tulin tehneeksi ti-
aispönttöjä ja tuo puuha tuntui 
tavattoman mukavalta. Siitä 
lähtien on mieltäni askarrutta-
nut ajatus, uskaltaisinko ryhtyä 
harjoittamaan tätä elinkeinona 
siis valmistamaan linnunpönt-
töjä.  Tuote on valmiiksi kaikille 
suomalaisille tuttu ja mietin, 
että jos valmistaisin ne poik-
keuksellisen hyvin riittäisikö 
minulle asiakkaita? Nyt olen 
tehnyt pönttöjä ja muita tuot-
teita useamman vuoden pönt-
töjen ajan ja sinä aikana saa-
nut pönttökojussani ympäri 
Suomen ilahduttavan paljon 
myönteistä palautetta. 

Pönttövalikoima on laajentu-
nut vuosi vuodelta. Nyt uskal-
lan jopa sanoa, että mallistol-
taan yksi Suomen monipuoli-
simmista pönttöverstaista si-
jaitsee Kaarinassa Kuusiston 
sillanpielessä ja siellä valmis-
tuvat käsityönä kaikki pöntöt 
ja muut asumukset pihapiirin 
pienille eläimille.

Koskas sitten pönttöjä kuuluu 
ripustaa? Vastaus kuuluu; aina. 
Pönttöjä ripustetaan keväällä, 
kesällä, syksyllä ja talvella. 
Talvehtivat lintulajit käyttävät 

pönttöjä yömajanaan syksyllä 
ja talvella sekä lisäksi useat 
lajit valitsevat pesäpaikan jo 
syksyllä. Kesäkaudella taas 
esimerkiksi monet tiaislajit 
pesivät toistamiseen, jopa kol-
mekin kertaa.

Luonto ja pihapiirin pikkuys-
tävät kiittävät, kun pidämme 
heistä huolta ympäri vuoden. 
Linnunpöntön ripustaminen 
on luontotekoja. Lisäksi eläin-
ten seuraaminen on kivaa 
yhteistä koko perheen puu-
haa. Oravat viihtyvät orava-
baarissa, kun samalla varpu-
nen käy syömässä omassa 
ravintelissaan. 

Toinenluonto pönttökauppa & 
verstas toimii Kuusiston sillan-
pielessä. Kaupan puolella on 
esillä häkellyttävän monipuo-
linen pönttövalikoima ja käyn-
nin yhteydessä on mahdollista 
jopa seurata pönttöjen 
valmistusta. 

Luontoterveisin
Pönttökauppias

Ps. Jos et pääse käymään 
myymälässä niin verkkokaup-
pa on auki aina: www.toinen-
luonto.fi

Miten minusta tuli 
pöntöntekijä? 

Tee tilaus verkkokaupassa ja 
voit halutessasi noutaa pöntön 
verstaalta. Myös ripustuspalvelu.

 Kauppa & verstas, Sillanpieli 7, Kuusisto. p. Harri / 044 265 7977

Pönttökauppa & verstas Kuusiston sillanpielessä!
Meille on luonnon-

ystävän helppo 
tulla tutustumaan 

laajaan valikoimaan
tai tilata näppärästi 

verkkokaupasta.
Nyt päärooleissa pölyttäjä-
tuotteet ja linnunpöntöt.

Miten monta sinä voit pelastaa? Katso
toinenluonto.fi  ja ryhdy pörriäispelastajaksi!

MÖKKIPALVELUT, LAITURITYÖT
RAKENNUSPALVELUT, KAIVUUTYÖT JNE.

MYÖS SAARISTOKOHTEET!

VI PRATAR SVENSKA!

STUGSERVICE A. SÖDERHOLM
P. 0400 530 489

arthur@stugservicesoderholm.fi
www.stugservicesoderholm.fi

Leppoisaa kesäa
ikaa

kaikille lukijoil
le!Leppoisaa kesäa
ikaa

Leppoisaa kesäa
ikaa

kaikille lukijoil
le!

kaikille lukijoil
le!

RANNIKON RAKENNUS
JA KULJETUS

Vesistökuljetuksiin

✆

• louhinta
• saarien jätesäiliöiden imutyhjennykset

• laituri- ym. rakennustyöt
• tarvikkeiden ja koneiden kuljetukset

Pekka Ahonen Oy

0400 125 228

Kalkhamsvägen 2
Kalkkisatamantie 2

21600 Pargas/Parainen

Öppet • Avoinna
Vard. 7.00-22.00 Ark.
Lö.     8.00-22.00 La.
Sö.     8.00-22.00 Su

050 4399 500
Terassi ja

venetankkaus-
piste

Pargas • Parainen
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Hurmaava Uusikaupunki - 
täydellinen valinta arjen irtiotolle

Uudestakaupungista löytyvät 
persoonalliset ja palvelevat 
puodit sekä meren antimia 
ja paikallisia herkkuja tarjoi-
levat ravintolat ja kahvilat, 
vieläpä viihtyisissä puitteissa. 
Voit uppoutua viehättävään 
puutalomiljööseen vaikkapa 
heinäkuun keskiviikkoisilla, 
opastetuilla kävelykierroksilla. 
Lauantaina 25.7. kävelykierros 
opastetaan englanniksi. Kau-
pungin menneisyyteen voit 
tutustua myös puhelimeen 
tai tablettiin ladattavan Uki 
AR mobiilisovelluksen avul-

la. Tuolloin oppaanasi kulkee 
piikatyttö 1800-luvulta. Pak-
kahuoneen keskiviikkoisia 
iltatoriohjelmia ei kannata 
jättää väliin. Iltatorit alkoivat 
juhannuksen jälkeen 24.6. ja 
kestävät 5.8. asti. Pakkahuo-
neella on myös muita mukavia 
tapahtumia. Launataina 8.8. 
järjestetään ensimmäistä ker-
taa Elokuun karnevaali sadon-
korjuujuhlan tapaan Marita 
Taavitsaisen tähdittämänä. 
Elokuun viimeisenä lauantaina 
29.8. ranta täyttyy Venetsia-
laisten juhlijoista.

Hullaannu
nähtävyyksistä

Taidetalo Pilvilinna on värikäs 
naivistinen taidetalo hauskoi-
ne taidepolkuineen, pitsimök-
keineen sekä rosarioineen. 
Koko loppukesän ajan tiistai-
sin, torstaisin ja lauantaisin klo 
14-18 avoinna oleva Pilvilinna 
toimii tänä kesänä pääosin ul-
koilmakohteena. Sisälle pää-
see toki kurkkaamaan, mutta 
ulkona on paljon nähtävää, 
kuten hauska taidepolku, pitsi-
mökit ja satojen ruusujen rosa-
rio. Historiallisen Wahlbergin 
museotalon Talotarinoita-näyt-
telyssä esitellään 10 joko pu-
rettua tai palanutta taloa sekä 
kerrotaan taloissa asuneista 
ihmisistä tai niissä toimineista 
yrityksistä. Automuseon kol-
messa isossa näyttelyhallissa 
riittää nähtävää niin pienille 
kuin isommillekin autofaneille. 
Automuseossa on esillä myös 

Raunistulan nukkekotikerhon 
”Hetkiä matkaltamme” -näyt-
tely. Mullistaviin keksintöihin 
sekä toimintavapaiden lait-
teiden hauskoihin tarinoihin 
voi tutustua kesä-elokuussa 
avoinna olevassa Bonk-mu-
seossa ja sen Lasten Kek-
simössä voivat lapset ra-
kentaa oman Bonk-koneen. 
Merellistä historiaa tarjoilevat 
myös pikkumuseot, luotsien 
elämää esittelevä Luotsimu-
seo Vallimäen kupeessa ja 
merimiesperheen elämään 
tutustuttava Merimiehenko-
timuseo Myllymäen puisto-
alueen laidalla. 

Hurmaannu 
merestä
Upea Kaupunginlahden ranta 
laitureineen, valaistuksineen 
ja ravintoloineen houkuttelee 
meren äärelle. Entisajan kaup-
palaivojen reittejä esittelevät 

tarinaseinät muodostavat ran-
nalle ikään kuin ulkoilmamu-
seon. Kaljaasi Olgalla purjeh-
ditaan viikonloppuisin Katan-
pään linnakesaarelle ja lapsille 
on heinäkuussa perjantaisin 
hauskoja Merirosvoristeilyjä. 
Viihtyisän M/S Kertun kyydissä 
voit Isonkarin majakkamatkan 
lisäksi lähteä perjantain sight 
seeing-risteilylle. Laiturira-
vintola Odine on avautunut 
Iso-Haiduksen saareen kesän 
ajaksi ja palvelee päivittäin ve-
neileviä asiakkaita, ajoittain 
saareen saattaa olla myös 
kuljetuksia. Pursiseuran Pa-
viljonki Pietarinkarin saaressa 
avautui myös vuosien tauon 
jälkeen ja on avoinna kesän 
ajan viikonloppuisin. Saarelle 
järjestetään myös kuljetuksia 
vesibussi Aavattarella. Saar-
ten lomitse rakennettu Velho-
veden rengastie, vie keskelle 
kauneinta saaristoa, autoillen 
tai pyöräillen, ilman huolta 
lautta-aikatauluista. Merelli-
sestä luonnosta pääset naut-
timaan myös Pamprinniemen 
luontopolulla Pyhämaassa. 

Tul toril elokuussa ja muita 
elokuun tapahtumia.

Elokuussa 
tapahtuu
Suositut Tul toril -teemato-
ritapahtumat piristävät toria 
jälleen elokuussa, lauantaisin 
klo 9-13. Jokaisella torilla on 

oma teemansa. monenmoista 
nähtävää ja koettavaa sekä 
ostettavaa kaikenikäisille. 
Elokuisten torien teemoina 
ovat: 1.8. Kulttuuritori, 8.8. 
Laulutori, 15.8. Kierrätystori, 
22.8. Nuorisotori sekä 29.8. 
Venetsialaiset.

Naisten liikuntatapahtu-
maan Kesäkuun Kutoselle 
startataan Crusell-puistosta 
lauantaina 1.8. Minifarmi & 
Kukkamessut valtaa Uuden-
kaupungin jäähallin ja lähei-
set ulkoalueet viikonloppu-
na 1.-2.8. Minifarmi tarjoaa 
sisältöä niin kotoilijalle kuin 
mökkeilijällekin, rakentajia 
ja remontoijia unohtamatta. 
Eläimiin voi tutustua messujen 
Farmi-osastolla.

Suosittu maalaisfestari Kar-
jurock huippuesiintyjineen on 
poikkeuksellisesti myös elo-
kuun puolella 13.-15.8. Loka-
lahden Nopperlassa. Lauan-
taina 15.8. Pakkahuoneen vie-
rassataman rannan täyttävät 
tervantuoksuiset vanhat puu-
veneet Puupaatei Pakkahuo-
neel -tapahtumassa. Samana 
iltana 15.8. kokoonnutaan 
illastamaan koko kaupungin 
voimin Rauhanpuistoon. Illal-
lisella Uudenkaupungin tai-
vaan alla nautitaan piknike-
väistä ja mukavasta kesäisestä 
musiikista. 

www.visituusikaupunki.fi

Merellinen Uusikaupunki vie vierailijan 
eteläeurooppalaisen rantakaupungin 
tunnelmaan. Samalla olet turvallisessa 
pikkukaupungissa, joka kätkee sisäänsä 
palan kauneinta saaristoluontoa 
sekä historiallisen ja viehättävän 
puukaupunkimiljöön.

MITTATILAUS-MITTATILAUS-
MARKIISITMARKIISIT

Toimitukset
jopa viikossa!

MEILTÄ MYÖS

MEILTÄ MYÖS

-MARKIISIT-MARKIISIT
myy ja myy ja 

asentaa:asentaa:

TAMAR-MARKIISI ON ENEMMÄNTAMAR-MARKIISI ON ENEMMÄN

AURINKOVARJOT

AURINKOVARJOT
Shade in Swiss Quality

™

Glatz

Tamar
050 569 7495
infoakarmiini.fi 
www.karmiini.fi 

Murtohälyttimet ja kameravalvonta |
Sähkötyöt | Öljypolttimet |

Ilmanvaihdon huollot | Ilmalämpöpumput

Marko Nieminen

Tutustu palveluihimme
nettisivuilla www.wbah.fi 

MeiltäMeiltä
ammattitaidollaammattitaidolla

ja vuosienja vuosien
kokemuksellakokemuksella

myynti, asennus ja huoltomyynti, asennus ja huolto

Jos se on rikki,Jos se on rikki,
me korjaamme sen.me korjaamme sen.

0440415100 Viikinkikylä Cuccula
Elämysmatkailua ja

juhlapaikka Pyhärannassa

050 5253 006/040 5605 650

yhteys@cuccula.�  • www.cuccula.� 
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Kotimaisten
neulosvaatteiden

verkkokauppa
www.merineule.fi

Outlet Kustavin keskustassa

Kalervo Väänäsen selvitystyö 
listaa keinot rehevöityneen 
Saaristomeren pelastamiseksi
Professori Kalervo Väänäsen Operaatio Ainutlaatuiselle 
Saaristomerelle laatima kestävän kehityksen selvitystyö sisältää 
kolmiosaisen toimenpidesuunnitelman, jolla vähennetään 
meren ravinnekuormitusta. Selvitystyö julkaistiin YK:n maailman 
ympäristöpäivänä 5. kesäkuuta. Kokonaisuutta varten on 
haastateltu yli sataa asiantuntijaa ja päättäjää.

Operaatio Ainutlaatuinen Saa-
ristomeri tilasi viime vuonna 
yhdessä Centrum Balticum 
-säätiön ja Saaristomeren 
Suojelurahaston kanssa sel-
vitystyön alueen kestävästä 
kehityksestä sekä sen edel-
lyttämistä toimenpiteistä. Sel-
vitystyö on nyt valmistunut ja 
sen yhteydessä julkaistaan 
tietoteos Saaristomeren Sini-
nen Kirja. Selvitystä ja kirjaa 
varten on haastateltu yli sata 
asiantuntijaa ja päättäjää.

– Saaristomereen valuu jat-
kuvasti enemmän ravinteita 
kuin meri pystyy niitä poista-
maan. Tämä ylläpitää ja voi-
mistaa rehevöitymistä, joka 
pahimmillaan johtaa meren 
pohjan ja sen eliöstön kuole-
maan. Siksi toimia ja poliittista 
tahtoa niiden edistämiseksi 
tarvitaan nyt, kertoo selvitys-
henkilö, professori Kalervo 
Väänänen.

 
Ratkaisuna 
ravinteiden 
vähentäminen ja 
talteenotto
Kalervo Väänäsen laatima 
suunnitelma merialueen pitkä-
kestoisesta puhdistamisesta 
sisältää kolme toimenpidettä: 
ravinnevalumien vähentämi-
sen, ravinteiden ja biomassan 
talteenoton sekä kalastuksen 
lisäämisen. 

– Saaristomeren ja sen valu-
ma-alueen muodostaman eko-
systeemin ravinteiden mää-
rää pystytään vähentämään 
muun muassa optimoimalla 
lannoitusta sekä oikeanlaisilla 
suojavyöhykkeillä. Erityisesti 

viljelysmaan kipsi- ja raken-
nekalkkikäsittelyllä on tässä 
merkittävä rooli. Lisäksi meren 
nykyistä ravinnekuormaa tulee 
vähentää poistamalla ravinne-
rikasta biomassaa ja lisäämällä 
kalastusta, Väänänen kertoo.  

Suunnitelmassa esitettyjen 
toimenpiteiden uskotaan paitsi 
parantavan Saaristomeren tilaa 
myös edistävän kiertotaloutta, 
hillitsevän ilmastonmuutosta 
sekä tukevan biotaloutta ja 
luonnon monimuotoisuutta. 

– Kalervo Väänäsen laatima 
suunnitelma on vasta alku, ja 
sen kuvaamat toimenpiteet 
vaativat toteutuakseen päätök-
sentekijöiden tukea. Saaristo-
meren puhdistaminen ja sen 
vaatimat päätökset on saatava 
mukaan, kun hallitusohjelmaa 
käydään läpi elokuussa, Ope-
raatio Ainutlaatuisen Saaris-
tomeren projektijohtaja Kari 
Veijonen muistuttaa.

Saaristomeren 
tulevaisuus yksissä 
kansissa
Kestävän kehityksen selvitys-
työ julkaistiin yhdessä Saaris-
tomeren Sinisen Kirjan kanssa. 

Kirja on huikea tietopaketti ja 
silmiähivelevä katsaus Saa-
ristomeren monimuotoisiin 
maisemiin. Kuvitus on pää-
osin Jaakko Ruolan, joka 
on Operaatio Ainutlaatuisen 
Saaristomeren sisältöjohtaja 
ja luontokuvaaja.

 
Saaristomeri-faktaa
• 41 255 saarta tekevät siitä 

lajissaan maailman suurim-
man saariston.

• Saaristomeri on luontoar-
voiltaan Suomen monimuo-
toisin alue. Samalla sen 
kunto on kuitenkin huono. 
Merta rasittavat erityisesti 
maatalouden ravinnevalu-
mat, jotka ovat piinanneet 
vesistöä jo 50 vuotta. Viime 
talvi oli valumien suhteen 
historian pahin.

• Meri on hyvin matala. Sen 
keskisyvyys on vain 23 met-
riä. Saaristomeri on murto-
vettä, jonka suolaisuus on 
vain pieni osa valtamerien 
vesien suolaisuudesta.

• Saaristomeri on monimuo-
toinen niin kasvillisuu-
deltaan kuin eläimistöl-
tään. Saaristomeri kuuluu 

Unescon maailmanlaa-
juiseen biosfäärialueiden 
verkostoon.

• Saaristomeri on maailman-
luokan matkailukohde – 
kuusi miljoonaa matkustajaa 
kulkee Saaristomerellä läpi 
vuoden. Se on myös veneili-
jöiden ja mökkiläisten suosi-
ma vapaa-ajanviettopaikka. 
Saaristomeren kansallis-
puistossa käy yli 60 000 
vierasta vuosittain.

www.ainutlaatuinensaaristo-
meri.fi

Operaatio Ainutlaatuinen 
Saaristomeri -kampanjan 
tavoitteena on lisätä Saa-
ristomeren tunnettuutta ja 
arvostusta sekä edesauttaa 
konkreettisia toimenpiteitä 
ja poliittisia päätöksiä Saa-
ristomeren pelastamiseksi. 
Operaation on käynnistänyt 
Centrum Balticum -säätiö ja 
sen toteutuksesta vastaa Vei-
jonen Consulting Oy.

Saaristomeren Sininen Kirja 
avaa lukijoilleen upeat Saaris-
tomeren maisemat, alueen his-
torian ja ainutlaatuisen luon-
non. Se esittelee ja perustelee 
professori Kalervo Väänäsen 
suunnitelman ja kertoo myös 
puhtaan Saaristomeren tule-
vaisuuden visioista.

Katso kenkiämme

netistä

www.alina.fi 

Alinassa
on hyviä
kenkiä
ja kiva

asioida!

Kenkäkauppa Alina
Alinenkatu 36, Uusikaupunki

p. 02 844 3553 / p. 044 704 3553
www.alina.�  | outi.nurmi@alina.� 

USKOMATON TARINA
BONK

VUODESTA 1893

Aukioloajat ja pääsylippujen hinnat
www. bonkcentre.�  tai 050 3399 094

SILTAKATU 2, 23500 UUSIKAUPUNKI

Liljalaaksonkatu 14, 23500 Uusikaupunki
Puh. 02 842 4203        www.kempika.fi 

– Neule- ja virkkauslankoja
– Käsityötarvikkeita
– Verhojen ompelupalvelu
– Vaatteiden korjauspalvelu
– Superlonpatjat mittojen mukaan

Alinenkatu 19, Uki  P. 044 2727 206
kodinkangastus@gmail.com
Avoinna: ark. 9.30-17.30, to 9.30-19.00
                la 9.30-14.00

TERVETULOA!

Kankaita sisustukseenKankaita sisustukseen
ja pukeutumiseenja pukeutumiseen

Toimitamme tilaukset tarvittaessa myös postitse

Uudenkaupungin 1. apteekki
Palvelemme
arkisin klo 8.30 - 18.00
lauantaisin  klo 9.00 -15.00

Parittomien viikkojen sunnuntait ja pyhäpäivät
klo 11.00 - 15.00

Alinenkatu 28, puh. 02-842 6200, uginvanhaapteekki.� 

Ikkunatiimi Hellsten
P. 050 3300 263 • markus.hellsten@lammin.fi 

• www.ikkunatiimihellsten.fi 

- Ikkunat ja ovet
- Terassi- ja 
  parvekelasitukset
- Terassipohjat, -rungot
  ja -kaiteet

Teetä remonttiTeetä remontti
paikallisella ammattilaisella!paikallisella ammattilaisella!

Kartanon
Karkuri Oy

Karsluodontie 14,
23500 Uusikaupunki

P. 044 091 1980
tuula.anttila@kartanonkarkuri.� 

www.kartanonkarkuri.� 

Nyt myös ulosmyyntinä!
Kysy tarjousta!

RakkaudellaRakkaudella
omin käsin tehtyäomin käsin tehtyä

gluteenitontagluteenitonta
rruokaauokaa

RakkaudellaRakkaudella
omin käsin tehtyäomin käsin tehtyä

gluteenitontagluteenitonta
rruokaauokaa

IRTOTEETÄ
JA KAHVIA
papuina taipapuina tai
jauhe� unajauhe� una

ITSELLE
TAI 

LAHJAKSI

LAMPAANTALJATUOTTEITA
Yläkerrassa

-outlet
myynti

Alinenkatu 23, Uki
Nykyiset aukiolot
löytyvät fb:n sivuilta
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Augusti hämtar evenemangen
tillbaka till Åbo

Evenemang i augusti 2020

1.−2.8. Aurafest 
1.8. PNM-Trail -traillopp 
7.−8.8. Ølfest 
8.8. Gatumarknaden på Universitetsgatan 
11.8. World Athletics Continental Tour Gold 
 Paavo Nurmi Games
13.8. www.turuntaiteidenyo.com
13.−16.8. Kalevaspelen
13.–15.8. Suuret Oluet, Pienet Panimot 
13.–16.8. Hantverkarmarknaden 
15.8. Colour Obstacle Rush 
15.8. Etnofest 
20.8. RunFest 
20.−23.8. Åbo Slotts turneringar
21.−22.8. Turun Tuomiopäivä 
21.–23.8. Veneet esillä 
21.8. Aurajoen Yöjuoksu 
22.8. Paavo Nurmi Marathon 
23.8. Itäharjun Ajot 
26.−30.8. Turku Animated Film Festival TAFF 
27.8. Östersjödagen i Åbo
27.−28.8. Euronpaforum Åbo
28.−29.8. Saaristo Open, S:t Karins
28.−29.8. Nationella examens- och    
 studentfest -veckoslutet

Förändringar i programmet är 
möjliga. Noggrannare uppgif-
ter finns på evenemangsarran-
görens webbplatser:

Ytterligare evenemang i 
Åboregionen hittar du i Åbo-
kalendern: www.turkukalen-
teri.fi

Kort lärokurs
i sommarfestivaler
Sommarens första låtar hörs i 
Kuppisparkens Aurafest som 
firar sitt tionde jubileumsår 
1.-2.8. I programmet ingår 
inhemska favoritartister som 
JVG, Sanni, Teflon Brothers 
och Evelina.  Ölets vänner 
skäms bort med två evene-

mang.  Ølfest fyller Gamla 
Stortorget 7.-8.8. och Suuret 
oluet, pienet panimot (Stora 
öl, små bryggerier) kommer 
med specialöl till nya evene-
mangsplatsen, Mannerheim-
parken, 13.-15.8. S:t Karins 
Saaristo Open arrangeras 
28.-29.8.

De nya i juli öppnade ute-
serveringsområdena under-
håller åboborna med live-före-
ställningar på Domkyrkotorget 
och i Spindeltomten.  Flera 
restaurangbranschens aktörer 
serverar mat, dryck och glass 
som en gemensam prestation. 
I Logomos uteserveringens 
sommarkvällar uppträder kän-

da artister ända tills början av 
augusti.

Konstens natt i Åbo
Konstens natt i Åbo hann re-
dan en gång bli annullerad för 
coronavirussituationens skull. 
Statsrådet och regionförvalt-
ningsverket har nu lindrat på 
begränsningarna för evene-
mang för allmänheten som 
arrangeras under augusti, vil-
ket innebär att programmet av 
Konstens natt kan genomföras 
enligt dessa begränsningar.  
Dagen för Konstens natt är 
torsdagen 13.8.

I samband med Konstens 
natt-evenemanget ordnas lik-
som under tidigare år också 
hantverkarmarknaden i Aura-
åstranden.  Försäljningsom-
rådet ligger på Östra Strand-
gatan mellan Auragatan och 
Herrestigen. I år arrangeras 
hantverkarmarknaden under 
fyra dagar (torsdag-söndag).

Stor idrottsfest 
Vänner av friidrott får sig mätta 
o nöjda då Kalevaspelen kom-
mer till Åbo 13.-16.8. och tidiga-
re samma vecka spelas Paavo 
Nurmi Games 11.8. Tillsammans 
bildar de här två idrottens su-
pertillfällen en drömvecka för 
bänkidrottare som följs inten-
sivt både på plats på Paavo 
Nurmi stadion och i hemsoffan 
på televisionen. 

Även entusiaster och motio-
närer får tävla i flera kapplöp-
ningar.   Med leklynnet i behåll 
rör man sig i Colour Obstack-

le Rush-evenemanget, som 
splashar färg och fart i livet i 
Skogsbacka 15.8. Det lämpar 
sig även som en hela familjens 
semesteravslutning.

För målmedvetna passar 
Aurajoen Yöjuoksu och Paavo 
Nurmi Marathon som i år fören-
as till en större helhet 21.-22.8. 
Kortare sträckor springs i Åbo 
centrum och i Auraåstranden 
två dagar i följd. Maratonlö-
parnas rutt går runt ända till 
Runsala.

Medeltid och
fartens tjusning.
Sommarens djärvaste strider 
ses igen i Åbo slotts turnering-
ar då Slottsparken erövras av 
riddare med sina harnesk och 
hästar. Om mästerskap tävlas i 
historiska kampsporterna jous-
ting, buhurt och långsvärd.  Vad 
är de? Det lönar sig att ta sig 
på ort o ställe för att ta reda 
på det och bekanta sig med 
evenemangets marknadsstäm-
ning. Avgiftsfria evenemanget 
lämpar sig för hela familjen.

Ett tillfälle för hela familjen 
är också Jarno Saarinens min-
neslopp Itäharjun ajot 23.8., 
där man knattrar iväg med 
fordon av årsmodeller äldre 
en 1972. Med på Österås ga-
tubanan är tiotals motorcyklar 
och bilar.

Goda gärningar
för Östersjön
Östersjödagen jubilerar vårt 
eget hav på torsdagen 27.8. 
Temadagen uppmuntrar till 

Coronavårens restriktioner tystade 
evenemangsverksamheten både i Åbo 
och runt världen.  
Nu vaknar evenemangen igen till 
liv när folksamlingar och även 
större publikevenemang tillåts.  
Semesterperioden slutar i Åbo i en 
livlig augustimånad då evenemangen 
räcker ända till en rusning. Publiken 
påminnes dock om att komma ihåg 
hygienreglerna, att tvätta händerna 
flitigt och att hålla skyddsavstånden så 
noga som möjligt.

konkreta handlingar för Öst-
ersjön och ökar kunskapen 
om skyddandet av haven.  I 
Östersjödagens program ingår 
i Åbo många olika händelser, 
diskussionsevenemang och 
jippon där deltagandet är hu-
vudsakligen avgiftsfritt. Man 
kan delta i avlägsnandet av 
näringsämnen från havet ge-
nom närfiskutmaningen med 
att äta fisk fångad i Östersjön.  
Kvällen kulminerar i Archipela-
go Sea Jazz-konserten på M/S 

Roopes däck.
Östersjödagen ingår ock-

så för sin del i det för tredje 
gången 27.-28.8. arrangerade 
Europaforumet vars tema är 
Finlands EU-medlemskapets 
25-årsjubileumsår.  I diskus-
sionerna förs ett samtal om 
Europas och Europeiska uni-
onens betydelse och utveck-
ling. Programmet är öppet och 
avgiftsfritt för alla men det för-
verkligas i år via nätet för stora 
allmänheten.

TEE MERKKIPÄIVÄSTÄSI
VIELÄKIN MERKITYKSELLISEMPI

Monille merkkipäivä on hetki, jolloin haluaisi siirtää
huomion itsestä johonkin vieläkin merkityksellisempään.

Pienikin muistaminen TYKS-säätiölle on kullanarvoinen
kädenojennus lääketieteen ja hoitotieteen tutkimukseen. 

Voitte ohjata oman tai merkkipäiväänne muistavien 
lahjoituksen juuri teille tärkeään tutkimusalueeseen.

Iloista juhlapäivää!

Nordea  IBAN FI59 1590 3000 1423 88
LUPANUMERO: RA/2017/134

KÄY TUTUSTUMASSA TYKS-SÄÄTIÖN TYÖHÖN www.tykssaatio.fi 
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Tervetuloa tutustumaanTervetuloa tutustumaan
kesän tarjouksiimme!kesän tarjouksiimme!
VVälkommen och bekanta digälkommen och bekanta dig
med sommarens erbjudanden!med sommarens erbjudanden!

Engelsbyntie 9
25700 Kemiö
Engelsbyvägen 9
25700 Kimito

Aukioloajat/öppet:
arkisin 9-18,
la 10-15
vardagar 9-18,
lö 10-15

Palvelupisteet/Serviceställe:
Knallis närbutik, Västanfjärd 
Holmströms lanthandel, Hitis

www.kimitoapotek.fi 
p. 02 421 054

kimito.apotek@apteekit.net www.facebook.com/kimitoapotek
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PAIMION  
EKOPUUTARHAKYLÄ

Bo LKV, Jaakko Häkli. puh. 040 7402866

Martti Kallinen puh. 050 5334001 

arkkitehtuurimjk@gmail.com

Kaksi innovaatiota  
muuttavat maailmamme
Normirakennukseen verrattuna puhallusselluvilla on edullinen, 
mutta etuja Ikikuorimenetelmänä on lukuisia:

1. Ikikuoren etuja:
• Lämmityksen hiilipäästöt pois, lämmittämmitystarpeen 

poistolla EU:n mukaisesti, lämmöneristettä paksuntamalla 
lähes bollaenergiatasolle. Se on mm. noin 90 cm puhallu-
sekovillaa ja sen koneellinen kuivanapito.

• Tiivis rakennuskuori kasvavia myrskyjä vastaan; varmuu-
della aina kuiva.

• Rakennuksen elinkaari kuivana on vuosisatoja. Säästyy 
uudisrakennuskustannuksia tilastollisesti 56 vuoden välein.

• Terveellinen
• Huoneilmanvaihto on säädettävissä Ikikuoritalossa ideaali-

sen ylipaineiseksi. Esim. radon torjutaan varmuudella.
• Ääneneristävyys paranee.
• Ulkoseinän puuristikko kestää myös maanpaineen; Sääs-

tyy rinteessä arvokasta betonia, sen hiilipäästöt, sekä 
harkkotyö.

• Edullinen rakentaminen puhallusekovillan johdosta.
Kompostoiva alipainevessa muuttaa asumisen rakennuspaikan 
vapaaksi ja takaa fosforin saannin, kun se on kaivettu kaivoksista 
loppuun.

2. Kompostoivan alipainevessan edut:
• Talokohtainen viemäri jokaiselle rakennuspaikalle.
• Rakentaminen mahdollistuu parhaille rakennuspaikoille.
• Tulossa ratkaisu (laite) myös kerrostaloille.
• Loppuvan kaivosfosforin ratkaisu on kompostoiva-wc. Se 

antaa maataloudelle tulevaisuutta ja välttyy uhkaava 
nälänhätä.

• Kotitalousjätteet kompostoituvat nopeasti samassa kom-
postorissa wc-jätteiden kanssa, siististi ja nopeasti.

• Vesistöt puhdistuvat.
• Yhteiskunnalta säästyy jätevesitekniikan rakentaisen 

kustannuksia.
• Urbanisoitumisessa ympäristön tiivistyminen pysyy vih-

rempänä, ihmiselle viihtyisänä. Olemme siirtymässä 
sähköautolla päästöttömään liikkumiseen. Tiivistymisen 
tarve vähitellen vähenee. 

 Martti Kallinen, Arkkitehtuuri MJK

Kiinteistötalouden asiantuntija 
Seppo Virtanen tapasi raken-
nusarkkitehti Martti Kallisen 
Rakenna ja Sisusta  - mes-
suilla helmikuussa ja haas-
tatteli häntä ekotekniikasta 
Paimion Ekopuutarhakylän 
suunnittelussa.  

Seppo Virtanen toimii 
Kehittämiskeskus Kaarisilta 
Oy:ssä, ja Martti Kallisella on 
oma yritys Arkkitehtuuri MJK. 
Virtanen kiinnostui muutama 
vuosi sitten kiinteistöjen eko-
tekniikasta ja energiaratkai-
suista toimittuaan erään alan 
visionäärin ja hänen edellä-
kävijäyrityksensä tilintarkas-
tajana. Varsinaisen työuran-
sa Virtanen teki rakennus- ja 

kiinteistöalalla talouden ja 
hallinnon tehtävissä. Kehit-
tämiskeskus Kaarisilta Oy 
palvelee yhteistyöverkostoil-
laan kiinteistöjen talouden ja 
hallinnon, energiatalouden ja 
ympäristöhallinnon kehittämi-
sen asiantuntijapalveluilla.

SV: Mikä asia jäi erityi-
sesti mieleen arkkitehdin 
opiskeluajoista?

MJK: Kun aloitin opiskelut 
Oulun yliopiston arkkitehti-
osastolla työkokemusta saa-
neena rakennusarkkitehtina, 
kertoi opettaja, että edellisenä 
vuotena siellä oli kissan kor-
kuisin kirjaimin julisteita, joissa 
luki ”TEKNIIKKA PELASTAA 
MAAILMAN”. Nyt 30 vuotta 

myöhemmin arvelen, että 
tuo tekniikka voisi olla kui-
vauskone. Kulttuurimme on 
tuottanut paljon teknologiaa, 
mutta koneellinen kuivain on 
jäänyt laajemmin hyödyntä-
mättä. Koneellista kuivausta 
ei mielestäni ole hyödynnetty 
riittävästi rakennusten ener-
giasäästämiseen ja asumis-
terveyteen liittyvissä asioissa. 

SV: Laitehan on luotu kui-
vaamaan talojen vesivahin-
koja, joiden kanssa olin teke-
misissä aluehuoltoyhtiöissä 
toimiessani 2000-luvun alus-
sa. ”Paljon on virrannut vettä 
Aurajoessa” sanotaan, kun 
kuvataan Turun seudulla ajan 
kulumista. Miten koneellinen 

kuivaus voisi tuoda 2020-lu-
vulla merkittäviä hyötyjä, ra-
kentamiseen ja asumiseen 
liittyviä säästöjä ja muita etuja 
ajatellen? 

MJK: Kehittämäni ekotek-
niikan ratkaisut (sisältäen ko-
neellisen kuivauksen) tulevat 
Paimion Ekopuutarhakylään, 
jonka kaavoitus on alkuosalta 
saatu valmiiksi. Ekopuutarha-
kylän alueen ja rakennusten 
suunnittelutyö ja piirustukset 
ovat pitkällä. Koneellisen kui-
vauksen ekotekniikka hah-
mottuu parhaiten parin kuvan 
avulla.

SV: Totta tosiaan, kuvahan 
kertoo enemmän kuin tuhat 
sanaa tässäkin tapauksessa.

Kiinteistötalouden asiantuntija Seppo Virtanen: 

Ekologinen kestävyys on 
investointi tulevaisuuteen

Rakennusarkkitehti Martti Kallinen:  

Paimion ekopuutarhakylä on 
ekotekniikan hyödyntäjä

GSPublisherEngine 2196.0.0.100

Koneellinen ilmankuivain on yhteinen

rakennuksen Ikikuoren kanssa, jossa kuivuuden

tasoa kuivain vain ylläpitää. Toimii pääosin

alipainevessan huuhteluveden kuivaamiseen.

Kuiva a i .

Ruostumaton k . Toiminta-

lämpö + 30 ... 45 C pääosin hajo -

bakteerien avulla.

Kompostori ja poistoilmalämpöpummu

tuo u .

Huoneistosta poistuva osailma, noin + 23 C,

sisältää happea hajo e l .

Pääosa poistoilmasta menee suoraan poistoilma-

lämpöpumpulle; kuva alinna.

Puutarhaan käyte . Sisältää kei

hajonneet biojä e , japanilaisen mallin

mukaises ; Toklin: Kompostoitumisaika 2 vrk;

lisälämmön, hapen ja kosteuden avulla.

Paimio 8.7.2020
Martti Kallinen,
Arkkitehtuuri MJK

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN
KOMPOSTOIVA  ALIPAINE-WC

TIIVIS YLEISKUVAUS
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Green Toilet 330,
muokattu sisäosa

Halk. 50 mm

Asunto

Alipaineelliset wc-astiat, veden kulutus n. 6L per huuhtelu (n. 7 % normaali-wc:stä)

Lämpö nousee kompostorissa
hajottajabakteerien tuottaman
lämmön avulla, kun
alkulämpö, kosteus ja happi
ovat hyvät.

Varotoimenpide

Mahdollisuus:
Kesällä aurinkoenergia
esilämmittää kiertoilmaa ja
hajottajabakteerien
toimintalämpötilaa.

Hyvin lämmöneristetty
tekninen tila.

Raitisilma

Kuumavesi

Hajottajabakteerien työ kosteassa
kompostissa hapen avulla kiihtyy ja
lämpötila nousee.
Lämpöpumppu tekee tästä kuuman
veden vähäisen sähkön avulla.

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN KOMPOSTOIVA ALIPAINE-WC 
TIIVIS YLEISKUVAUS

Ratkaisu lähes 
nollaenergiatason 
lämmöneristämiselle
Paimion Ekopuutarhakylä on 
laadittu malliksi puhtaalle asu-
miselle ja sen työtiloille, joissa 
ei ole lämmityskuluja eikä läm-
mityksen päästöjä, koska ra-
kennusvaippa on mitoitettu 
EU:n lähes nollaenergiatason 
lämmöneristystasolle. Näin 
säästyy 70 % lämmityskuluista, 
eli lämmityksen hiilipäästöt. 
Kotitaloussähkö (30 %) hanki-
taan puhtaana.

Tämä mahdollistetaan pitä-
mällä suhteellisen paksu vaip-
pa aina kuivana kuivausko-
neen avulla. Julkisivu on myös 
vesitiivis vuosisadan loppua 
kohden vahvistuvia myrskyjä 
vastaan. Tuuletusrakoja ei ole. 
Talo kuivuu vaipparakenteen 
sisältä käsin.

Mustat jätevedet
Viemäröinti on talokohtainen. 
Mustat jätevedet kompostoi-
daan! Alipainevessan huuhte-
luvesi on noin puoli litraa per 
huuhtelu, jonka koneellinen 
kuivaus haihduttaa. Komposti 
valmistuu parissa vuorokau-
dessa japanilaisen mallin 
mukaan, lämpöä ja happea 
käyttäen. Kompostorina on 
GreenToilet 330 pyörällinen 
muoviastia. Se on kuivakäy-
mälöiden aatelia. Se asete-
taan tekniseen tilaan. Mutta 
talossa voi olla jopa kolme 
alipainevessaa.  

Harmaa vesi
Harmaa vesi puhdistetaan 
normien mukaan, ja puhdis-
tettu vesi lasketaan tontille. 
Hulevesi johdetaan alueen 
kastelulampeen.

Näin rakentaen meillä on 

malli ilmaston ja vesistöjen 
pitämiseen puhtaana. - mal-
li kaikille rakennuspaikoille. 
Mutta myös fosforin uusiokäy-
tön malli.

Kuivauskone
Rakennuskohtainen kuivaus-
laite (vaipassa ja wc:n tekni-
sessä tilassa) tekevät nämä 
mahdollisiksi. Totean syntyvän 
kylän aloittavan uuden, eko-
tekniikan aikakauden. Siinä 
asukkaalle lämmityskulujen 
jäädessä pois, syntyy lisäksi 
seuraavia etuja: 

1)  Rakennuksissa on ve-
sitiivis pinta; Se elinkaarensa 
lopussa vain uusitaan; Ei ra-
kenneta koko taloa uudestaan 
keskimäärin 56 vuoden välein. 
2) Rakentamisessa puuristikot 
kestävät maanpaineen. Ra-
kentaminen on näin saman-
kaltaista kuin tasamaalla. Eko-
villan edullisuudesta johtuen 
rakennuskustannukset ovat 
totutut. 3) Lisäksi huoneilman-
vaihto säädetään Ikikuoritalos-
sa ylipaineiseksi eli puhtaaksi.

Koska rakennus ei tarvit-
se lämmitysenergiaa, emme 
päästä auringon lämpöä huo-
neeseen, vaan keräämme sen 
hyötykäyttöön, esim. lämpi-
män veden valmistukseen 
lämpöpumpun avulla. Ala-
pohjan alainen maa on myös 
lämmön keräämiseen hyvä 
paikka myöhempää käyttöä 
varten (noin 6 kk, mutta ma-
talan lämmön varastointi on 
aikaisempaa helpompaa).

Kompostorin hajottajabak-
teerit tuottavat myös voimak-
kaasti lämpöä, hapen ja alku-
lämmön avulla. Siinä häviävät 
samassa keittiön biojätteet no-
peasti ja siististi. Käyttötilassa 
on puhdas ylipaine. Hajottaja-

bakteerien tuottama lämpö on 
asukkaan käytettävissä esim. 

lämminveteen tai raitisilman 
esilämmitykseen.

LÄHES NOLLAENERGIATASON LAMMÖNERISTYSTASO 
IKIKUORI-RAKENNUSMENETELMÄLLÄ; ULKOSEINÄN 

YLEISLEIKKAUS

IKISANEERAUS

UUDISRAKENNUS

Taloudellisia muutoksia 
lähitulevaisuudessa
Wc-kustannukset nousevat, 
mutta rakennuksen elinkaa-
ri pitenee ns Ikikuorimene-
telmällä, sillä siinä pysyvät 
puhtaana niin ilmasto kuin 
vesistö. Ja virtsan fosfori 
wc:n kompostissa jää talteen 
maataloudelle.

 
Rakennuksen ulkokuori
 Rakennuskuoren hinta on 
edullisen puhallusvillan ja 
ulkokuoren kantavien puu-
ristikoiden johdosta totuttu; 
seurauksena päästöttömyys, 
joka on EU:n tavoite 15 vuo-
den kuluessa; Ei siis enää läm-
mityskuluja, ja rakennuksen 
elinkaari koneellisesti kuivana 
säilyy vuosisatoja. Ulkokuo-
ri tuo vuosittain 6000 euron 
säästöt 300.000 euron talossa 
jatkuvasti, kun taas normita-
lossa arvo laskee.

Alipaine-wc
Puhdas vesistö ja erityisesti 
virtsan fosforin kierrätys ruo-
kataloudelle viljelyyn, tulee 
pakolliseksi fosforin loppuessa 
kaivoksista ”suhteellisen pian” 
50 vuoden kuluessa.  Virtsan 
fosforin talteen ottava wc on 
kustannuksiltaan vastaavasti 
isompi. Kompostoivasta alipai-
ne-wc:stä tulee yleinen, pakol-
linen, kun kaivosten fosfori on 
kaivettu suhteellisen pian lop-
puun. Siten tämä kuluerä tulee 
olemaan tulevaisuudessa nor-
maali. Fosfori on viljelyksen eli-
nehto. Se tuottaa ravintomme.

Lisätiedot ekotekniikasta ja 
Paimion Ekopuutarhakylästä 
sekä tonttivaraustilanteesta : 
Martti Kallinen, Arkkitehtuuri 
MJK, Puhelin 050 5334001; 
Sähköposti: arkkitehtuurimjk@
gmail.com, tai Jaakko Häkli, 
Bo lkv Puhelin 040 7402866.
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Myös 
Liedossa 

Tuulissuolla.
www.liedonautolasi.fi

Vakuutusyhtiöiden  
sopimuskumppani

TM

Avoinna ma-pe 8 – 17, nyt myös la 10-14

www.raisionautolasi.fi

Autolasien ykkönen

Järjestelmä ei pyri pitämään si-
sälämpötilaa jatkuvasti ennalta 
sovitussa lämpötilassa, vaan 
rajoittamaan sisäilman suhteel-

Kuivanapitojärjestelmä tuo turvaa
koteihin ja kakkosasuntoihin
Yli 30 vuotta on tele vies
tinnän ammatti laisyritys 
Leveltec toimittanut eri
laisia etäohjaus ja val
vontalaitteita yrityksille ja 
julkishallinnon eri yksi köil
le. Tavallinen kansa lainen 
tuntee näitä heikosti. Mutta 
myös kuluttajille yritys tar
joaa laitteita, joi den hyöty 
on merkittävä. Tärkein 
monille on kiin teistöihin, 
omakotitaloihin ja kesä
asun toihin suun niteltu Le
vel tecin kuivana pito läm
mitys ProMod Lite II, jolla 
sekä säästää lämmi tys
kuluissa että varmistaa sen, 
että pitkäänkin tyh jillään 
olevassa kiinteistössä kos
teus ei pääse tekemään 
vahinkoa.

lista kosteutta niin että se pysyy 
n. 60-70 prosentin tasolla. Tällöin 
kosteus ei pääse tiivistymään 
rakenteisiin eikä kosteus-  ja 
homevaaraa synny.

ProMod Lite II:ssa on kolme 
toimintatilaa: kuivanapitoläm-
mitysohjain, termostaatti ja nii-
den yhdistelmä. Kun laite toimii 
kuivanapitolämmitysohjaimena 
se mittaa ainoastaan sisäilman 
suhteellista kosteutta ja kytkee 
lämmityksen päälle jos sisäilman 
suhteellinen kosteus nousee 
liian korkeaksi. Toiminnalla ei 
siis ole tarkoitus lämmittää koko 
ajan joten sisäilman lämpötila voi 
laskea pakkasellekin. Termos-
taattina toimiessaan ProMod Lite 
II mittaa ainoastaan sisäilman 
lämpötilaa ja kytkee lämmityk-
sen päälle jos lämpötila putoaa 
liian ma ta laksi.

Yhdistelmätila-käytössä laite 
mittaa sekä sisäilman suhteel-
lista kosteutta että lämpötilaa ja 
kytkee lämmityksen päälle sekä  

liian korkean sisäilman suhteel-
lisen kosteuden että sisälämpö-
tilan liian alhaisen tason 
vuoksi.

Järjestelmä on erinomainen rat-
kaisu monenlaisiin kiineistöihin, 
jotka jäävät lyhyemmiksi tai pi-
temmiksi ajoiksi tyhjilleen. Moni 
omakotitalo ja kakkosasunto on 
nykyisin etenkin talvikaudella 
usein tyhjillään, kun asukkaat 
lähtevät lomamatkoille etelän 
lämpöön. Pitkät lomat etenkin 
ikäväestön keskuudessa ovat 
yleistyneet, ja tällaisen lomamat-
kan aikana tyhjilleen jääneen 
talon ja kakkosasunnon kosteus-
vaurioriskit kasvavat nopeasti. 
Kun ProMod Lite II valvoo tilan-
netta ja estää kosteusriskit, ja 
voi pitää myös peruslämpöä 
tasaisena, lomamatkoilla on 
mahdollisuus ilman huolia kes-
kittyä lomailuun. Lämmitysku-
luissakin säästyy sähköä 
merkittävästi.

ProMod Lite II:n raja-arvoja voi-
daan vaihtaa laitteen Control 
Android-sovelluksella.

Leveltec toimittaa useita eri jär-
jestelmiä monenlaisiin tarpeisiin 
sekä kuluttajille että kaupan ja 
teollisuuden ja viranomaisten 
käyttöön. Lista on pitkä vartija-
kutsu- ja viestintäjärjestelmästä 
katuvalojen ohjausjärjestelmään 
ja väestöhälyttimiin, ja kuluttaja-
tuotteeksi kehitettyyn ProMod 
GSM III-järjestelmään, jolla voi 
ohjata ja valvoa kodin sähkölait-
teita matkapuhelimella. Tällä 
järjestelmällä voi ohjata viittä 
erilaista sähkölaitetta tekstivies-
tillä, ja mahdolliset hälytykset 
tulevat joko tekstiviestinä tai 
puhelinsoittona.

Leveltec Oy toimii Hirvihaarassa, 
puh. 019-688 8270. Lisätietoja 
löytyy runsaasti netistä: www.
leveltec.fi

ILMOITUSPitkä loma etelään, talo tyhjilleen ?

ProMod Lite II-kuivanapito-lämmitysohjain on helppo ja 
edistyksellinen ratkaisu rakennuksen energiatehokkaaseen 
lämmitykseen ja kunnossapitoon.

Yhä useampi omakotitalo, kakkosasunto ja varastorakennus 
jää nykyisin talvikaudella pitkäksikin ajaksi tyhjilleen, kun 
talvilomamatkojen pituutta ovat monet, etenkin eläköityneet 
suomalaiset voineet venyttää. Usean kuukaudenkin mittaiset 
etelänlomat ovat jo varsin yleisiä. Leveltecin kuivanapito-
järjestelmän avulla pitkästä lomasta pääsee nauttimaan 
huolettomammin kuin aiemmin. Naapuriapuun toki joutuu 
vieläkin turvautumaan, ProMod Lite II ei sentään hoida tontin 
lumitöitä.

Mökillä jätteitä lajitellaan leväperäisemmin kuin kotioloissa

Jätelaki kieltää biojätteen viennin mökiltä kotiroskikseen
Biolan selvitti kyselyllä, miten tunnollisesti 
mökillä lajitellaan jätteitä. Mökillä näytetään 
ottavan myös jätteiden lajittelulomaa. 
Vastaajista 60 prosenttia tunnustaa, että 
hommassa ollaan selkeästi leväperäisempiä 
mökillä kuin kotona. Moni heittää mökillä 
keittiön biojätteet sekajätteeseen. 
Äärimmäisen kehno vaihtoehto on tunkio, 
joka houkuttelee rottia. Tunkiolle ei myöskään 
jätelain mukaan saa heittää ruokajätteitä. 
Jätelain mukaan sallittua ei ole sekään 
toimintamalli, että biojäte napataan 
mukaan ja viedään kotiin kompostiin tai 
biojätekeräykseen. Jo vuonna 2011 säädetty 
jätelaki edellyttää kaikkia asuin- ja vapaa-ajan 
kiinteistöjä liittymään kunnan järjestämään 
jätehuoltoon. Mökin biojäteongelmista pääsee 
eroon kompostorilla tai kompostoivalla 
kuivakäymälällä.

Suomi on tuhansien järvien ja 
satojen tuhansien mökkien 
maa. Laaksoissa, kukkuloilla ja 
rannoilla on yhteensä puoli 
miljoonaa mökkiä. Maa- ja met-
sätalousministeriön vuoden 
2016 mökkibarometrin mukaan 
vapaa-ajan asuntoja käyttää 
säännönmukaisesti 2,4 miljoo-
naa ihmistä ja yhdellä mökillä 
on keskimäärin neljä käyttäjää. 
Korona-kevään jälkeen koti-

maan matkailu elää kukoistus-
kauttaan ja mökkien käyttöas-
teet tulevat todennäköisesti 
nousemaan tänä kesänä. 
Oman vivahteensa mökkielä-
mään tuo jätteiden käsittely, 
jota ei tänä päivänä voi hoidella 
miten sattuu.

Biolan kysyi kesäkuussa 
2020 miten jätteidenkäsitte-
ly hoituu mökkimaisemissa. 
Kyselytutkimukseen saatiin 

yhteensä 2638 vastausta. Tu-
lokset ovat osin huolestuttavaa 
luettavaa.

– Kotioloissa olemme op-
pineet lajittelemaan jätteet jo 
melko hienosti. Mutta mökille 
siirryttäessä tapahtuu mer-
killinen taantuma. Keittiön 
biojätteitä osa onneksi vie 
mökilläkin kompostoriin tai 
kompostoivaan kuivakäymä-
lään. Mutta jätteiden lajittelun 
osalta on vielä matkaa ennen 
kuin voidaan iloita ympäristöä 
kunnioittavasta vapaa-ajanvie-
tosta. Kyselymme vastaajista 
60 prosenttia tunnustaakin, 
että kotioloissa homma hoituu, 
mutta mökillä lajittelu tuppaa 
olemaan leväperäisempää, Bi-
olanin puutarhaneuvoja Riikka 
Kerttula toteaa.

– Haluan kuitenkin uskoa, 
että parempaan suuntaan ol-
laan menossa. Suomalaiset 
kyllä tietävät oikean jätekäsit-
telyn hyödyt. Kompostoinnin 
ympäristöystävällisyyden alle-
kirjoittaa lähes kaikki kyselyn 
vastaajat. Keittiön roska-astian 
biojätteen hajuhaitat loppuvat 
kompostoimalla. Tästä iloitsee 

80 prosenttia ja kukkaloiston 
lannoitteeksi kompostimulta 
sopii mainiosti 81 prosentin 
mielestä, Kerttula jatkaa.  

Tunkio on rotan
herkkubuffet
Mökkioloissa keittiön biojättei-
tä syntyy ihan yhtä paljon kuin 
kotioloissakin. Osa jätteistä löy-
tää tiensä oikeaan paikkaan: 
biojätteiden yhteiskeräykseen, 
omaan kompostoriin tai kom-
postoivaan kuivakäymälään. 
Biolanin kyselyn vastaajista 
kuitenkin 15 prosenttia kertoo 
heittävänsä mökkikeittiön bio-
jätteet sekajätteeseen. Lähes 
sama määrä kertoo rahtaa-
vansa biojätteet mökiltä ko-
tiin. Pohjalla on hyvä ajatus, 
mutta valitettavasti jätteiden 
kuljettaminen vapaa-ajan asun-
nolta vakinaisen asuinpaikan 
jäteastiaan ei ole luvallista. Voi-
massa oleva jätelaki on hyvin 
yksiniittinen: velvollisuus liittyä 
järjestettyyn jätteenkuljetuk-
seen koskee myös vapaa-ajan 
kiinteistöjä eikä jätteen vähäi-
nen määrä ole peruste olla jär-
jestämättä kiinteistön jätehuol-

toa. Erityisen ikävä tilanne on 
niillä 24 prosentilla, jotka ker-
tovat nakkaavansa vapaa-ajan 
asunnon biojätteet tunkiolle tai 
avokompostiin.    

– Oijoi. Nyt kyllä harmittaa 
luonnon ja mökkiläisten puo-
lesta. Sekä vanhanaikainen 
tunkio että avokomposti ovat 
hiirille, rotille ja myyrille suo-
ranainen kutsu herkkubuffe-
tin ääreen. Tuloksena on se, 
että mökin lähellä parveilee 
haittaeläimiä, joilla yleensä 
on vielä melkoinen lisäänty-
misnopeus ja vimma tunkeu-
tua myös sisätiloihin. Jos nämä 
pienet eläimet eivät haittaa, 
niin Suomessa saattaa isom-
paakin metsäneläintä olla ha-
keutumassa tunkion seisovan 
pöydän ääreen. Esimerkiksi 
karhu haistaa jäteherkut pitkäs-
tä matkasta ja tallustelee tyy-
tyväisenä paikalle uudelleen 
ja uudelleen, kun huomaa että 
pöytä on aina koreana. Hyvä 
olisi myös muistaa, että ruo-
kajätteiden osalta voimassa 
olevan jätelain mukaan tunkio 
ja avokomposti ovat laittomia, 
Kerttula huomauttaa. 

Joka neljännellä 
mökillä jo  biojätteiden 
käsittely

Biolanin aikaisemmin teet-
tämän tutkimuksen mukaan 
joka neljännellä vapaa-ajan 
asunnolla on jo kompostoiva 
kuivakäymälä. Osa ihmisistä 
osaa ja muistaa hyödyntää 
kompostoivaa kuivakäymä-
lää myös keittiön biojätteiden 
hävittämisessä.

– Vessa tarvitaan jokaisella 
mökillä. Jos vielä sattuu omis-
tamaan kärpäsmagneettina ja 
hajutehtaana toimivan saavi 
ja reikä -yhdistelmän, niin nyt 
olisi hyvä syy vaihtaa miellyt-
tävämpään ratkaisuun. Ympä-
ristö ja asukkaat kiittävät, kun 
asiointi hoituu miellyttäväm-
min ja samalla ratkaisee myös 
keittiön biojäteongelman. 
Kompostoivan kuivakäymälän 
lisäksi mökin multatehtaaksi 
voi hankkia kompostorin. Bi-
ojätteet muuttuvat nopeasti 
herkulliseksi mullaksi niin 
kukkapenkeille kuin vihannes-
viljelmillekin, Biolanin Riikka 
Kerttula vinkkaa.


