
Lähes sata yritystä edustettuina ja yLi 300 asiantuntijaa paLveLuksessasi
Asuminen Kaavoitus Rahoitus Vesi
Rakentaminen Remontointi Jätevesi Sähkö
Energiaratkaisut Talopaketit Ilmastointi Tontit
Vapaa-ajan asuminen Sisustaminen  Kylpyhuone Lämpö
Piharakentaminen Kodintekniikka Vakuutukset
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PääsyliPut: aikuiset 10€, 
eläkeläiset, opiskelijat ja työttömät 

7€, lapset alle 16 v. ilmaiseksi  
vanhempien seurassa.

Holiday Club Saimaa, Lappeenranta
28.–29.1.2017 klo 10.00–17.00

Asunto
Rakentaja

&

MESSUT
´17

ASUNTO & RAKENTAJA
ERIKOISLEHTI

Visioi
Rakenna

NikkaroiTapetoiLuo

Entisöi

Remontoi
Sisusta MaalaaSuunnittele

TuunaaUudista

hyväLLä suunnitteLuLLa  
säästät aikaa ja rahaa! tuotteet  

ja tieto nyt yhden katon aLLa!
tervetuLoa messuiLLe!

На выставке 
обслуживание также 

на русском языке. 

доБро 
пожАЛоВАТЬ!

50 ensimmäiselle  
messuvieraalle

pääsyLippu  
puoLeen hintaan

lauantaina ja 

sunnuntaina

messujen esitteLy ja 
näytteiLLeasettajaLuetteLo

sivut 9-12
arvontoja 

lähes kaikilla  
messuosastoilla!

Muista 

osallistua!

messujen 
yleisö-

arvonnassa
deWaLt dCk265m2t 
Xr 18 v konepaketti

Messujen toteutus: Oy Expo Media Finland Ab, www.expomedia.fi & yhteistyökumppanit
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LAPPEENRANNASSA rakentajilla ja 
asunnon etsijöillä on poikkeukselli-
sen paljon mahdollisuuksia haavei-
densa toteuttamiseen ja toisistaan 
poikkeavien unelmien yhdistämi-
seen. Lappeenrannassa voi esimer-
kiksi asua keskikaupungilla ja silti 
järven rannalla tai historiallisessa 
miljöössä, mutta kuitenkin uudes-
sa kerrostalossa. 

PERIAATTEENAMME on, että uusia 
asuinalueita perustetaan ja täyden-
nysrakentamista suunnataan nykyi-
sen kunnallistekniikan ja valmiiden 
katujen ulottuville. Ihanteellista on, 
jos palvelut sijaitsevat kävely- tai 
pyörämatkan päässä. Samalla kun 
edistämme täydennysrakentamisel-
la kestävää kehitystä, huomioimme 
energiantuotannossamme uusiutu-
van energian mahdollisuudet. 

TÄYDENNYSRAKENTAMISELLE on 
tilaa Lappeenrannan keskustassa 
sekä aluekeskuksissa. Myös van-
hoille omakotialueille kaavoitetaan 
uusia tontteja yhteistyössä paikal-
listen asukkaiden kanssa. Uskon, 
että lapsiperheitä ilahduttaa, jos 
yhteisöllisyys ja kotoisa ympäristö 
ovat valmiina jo muuttopäivänä.

OMAKOTITONTTIA etsivän kan-
nattaa tutustua esimerkiksi lähellä 

Myllymäen palveluja sijaitsevaan 
Hiessiltaan, jonne on avautumas-
sa asuinalueen laajennus. Upeat 
ulkoilumaastot odottavat uudis-
rakentajia esimerkiksi Rauhan 
Repokankaalla. Länsialueella Ruo-
holampi tarjoaa viihtyisän ympäris-
tön päiväkoteineen ja kouluineen.  
Kerrostalokodista haaveilevan kan-
nattaa tutustua Simolantien varren 
uuteen asuinalueeseen tai etsiä 
keskustakohteista mieleistään. 

LAPPEENRANNAN ja Imatran 
välinen sujuva liikenne lisää ete-
läkarjalaisten mahdollisuuksia 
kotipaikan valinnassa.  Meneillään 
oleva valtatie kuuden perusparan-
nus Lappeenrannan ja Taavetin 
välillä edistää työmatkaliikenteen 
sujumista entisestään ja palvelee 
myös yrittäjiä. Merkkinä elinkei-
noelämän elpymisestä on viime 
vuoden lopulla kasvuun kääntynyt 
yritystonttien kysyntä. Tämä en-
nakoi työpaikkojen lisääntymistä, 
mikä puolestaan vauhdittaa asuin-
alueiden kehittämistä.

Kimmo Jarva
Lappeenrannan 
kaupunginjohtaja

Tervetuloa asukkaaksi ja  
rakentajaksi Lappeenrantaan

HALUAN OSOITTAA vuosien var-
rella Asunto & Rakentaja messuilla 
käyneille messuvieraille kiitokset 
ja terveiset kaikilta näytteilleaset-
tajilta ja messujärjestäjältä. Eri 
puolilta Suomea saapuneiden 
näytteilleasettajien mukaan ihmis-
ten kanssa keskustelu on Etelä-
Karjalassa mutkatonta ja rentoa. 
Messutapahtuman jatkuvuudesta 
onkin ensisijaisesti  vastannut asi-
antunteva, innostunut ja tiedonha-
luinen yleisö.

MYÖNTEISIN NÄKYMIN..
Ilmapiirissä tuntuu nyt reipasta 
piristymistä ja toimeliaisuutta. 
Suomen pankin mukaan vuonna 
2008 alkanut taantuma on ohi. 
Tästä kertoo usko parempaan huo-
miseen, joka näkyy kulutuksen ja 
kaupan virkistymisenä sekä inves-
tointien liikkeelle lähtemisenä. 

MESSUKÄYNTI KANNATTAA..
Kodin tai mökin rakentamisen, 
remontoinnin, sisustamisen ja yllä-
pitotoimien suunnittelu kannattaa 
aloittaa hyvissä ajoin ennen to-
teutusvaihetta.  Messuilta löytyvä 
tieto ja tutustuminen uusimpiin 

tuotteisiin  voivat johtaa merkittä-
viin säästöihin hankintojen koko-
naiskuluissa ja ajankäytössä. 
Messujen kepeässä tunnelmassa 
on mukava solmia henkilökohtai-
sia yhteyksiä myös myöhempiä 
yhteydenottoja ja tarjouspyyntöjä 
varten.  

ASUNTO & RAKENTAJA messut 
järjestetään nyt kahdettatoista 
kertaa ja kuudetta kertaa Holiday 
Club Saimaa hotellin Arenalla.
Odotan viikonlopun tapahtumaan 
rentoa ja vilkasta tunnelmaa ja 
toivotan sinulle näytteilleasettajien 
puolesta miellyttävää ja antoisaa 
vierailua messuilla! 

Tervetuloa ja kiitos kaikille  
osallisille ja osallistujille! 

Kari Pulkkinen
Messupäällikkö 
Asunto &  
Rakentaja ´17  
messut
Oy ExpoMedia  
Finland Ab
www.expomedia.fi

Hyvä messuvieras! 
forema

KEITTIÖT

TEHTAANMYYMÄLÄ

Koitsantie 49, PARIKKALA
p. (05) 449 250 | 040 54 83 801
parikkala@forema.fi
www.forema.fi

Suoraan valmistajalta!

• Keittiökalusteet ja vaihto-ovet
• Kylpyhuonekalusteet
• Liukuovikomerot
• Suunnittelu- ja mittauspalvelu
• Asennuspalvelu

TALVITARJOUS 15.02 asti 
Keittiön ostajille
LAmInAATTITyöTASOT 

ILmAISeKSI

OLEMME MUKANA
MESSUILLA: 
OSASTOT F1 JA D11

TERVETULOA OSASTOILLEMME!

jaMakkosen  
Pumppu ja Paneli

IMATRA: Lappeentie 42, Myymälä av. Ti–Pe klo 10–16  
LAPPEENRANTA: Kievarinkatu 5, Myymälä av. Ti–To klo 10–16

t www.pumppujapaneli.fi t Jari p. 044 250 4100

Yhteistyössä Teitä palvelee:

Makkosen  
Myymälät avoinna,

myös erikseen sovitusti

t Aurinko-
 sähkö-
 voimalatwww.gef.�

Myymälät avoinna,

Veloituksettomat

esittely- ja arviokäynnit

t Täysvuolukivi-
 tulisijat

t Vesikierto-
 takat

t Maalämpö-
 pumput

t Ilma/Vesi
 Lämpöpumput

t Käyttövesi-
 varaajat

t Lattialämmitys-
 järjestelmät

f i n l a n d

t Ilmalämpö-
 pumput

t Jäähdytys-
 laitteet

t Teräspiiput

t Harkkopiiput

t Maalämpö-
 kaivot

t Poravesi-
 kaivot

t Pora- ja vesi-
 kaivopumput

t Veden
 suodattimet

Muovikuja 2 IMATRA. Puh. 05-684 5500. Avoinna ma – pe 8 – 17.Muovikuja 2 IMATRA. Puh. 05-684 5500. Avoinna ma – pe 8 – 17.

Messutarjous  
IDO tuotteista  

-20%
10.2. saakka.

UUSI
IDO
GLOW

40 VUOTTA
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 Saimaan 

ASENNUS OY
Puh. 044 713 1280
Valtakatu 15
info@saimaanasennus.fi
www.saimaanasennus.fi

muista
kotitalo

us-

vähenn
ys!

1490€1149€

Asunto & Rakentaja messujen
huipputarjoukset

Nyt Mitsubishi Electricin oman tuotekehityksen
ansiosta  Ecodan Next Generation ilmavesilämpöpumppu
järjestelmä on entistäkin tehokkaampi.
Ecodan Next Generation ilmavesilämpöpumppu
toimii portaattomalla invertteri tekniikalla,
käsittäen myös uuden omaa tuotekehitystä
olevan varaajan. Täysin uusi säätöjärjestelmä tarkoittaa
suuria säästöjä talon omistajalle, koska
Ecodan Next Generation tarvitsee muita järjestelmiä
vähemmän energiaa talon lämmittämiseen.
Koko järjestelmä on täysin kehitetty
Mitsubishi Electricin omilla tuotantolaitoksilla
Japanissa, tämä takaa korkeimman
laadun pienintä yksityiskohtaa myöten.

Ecodan SW75
ILMA-VESILÄMPÖPUMPPU

A++ energialuokka

1490€6490€

MAALÄMPÖPUMPUT 
PWZS 8 Nordic

Uutuutena 
inverter  
-mallit

• Todella energiatehokas

• Markkinoiden parhaimmat hyötysuhteet

• Pieni tilantarve

• Todella hiljainen

• Kattava etähallinta aina vakiona

• Valmistettu Saksassa

• Erittäin helppo ja nopea käyttöönotto –
 pelkkä puhelin tai tabletti riittää!
• Toimii kaikilla laitteilla: Internet-selaimella,
 sekä Android tai iOS-laitteilla
• 7 päivän ilmainen pilvitallennustila
 (7 päivän arkisto kuuluu kameran hintaan)

Y-cam Evo Indoor HD 
valvontakamera
pilvitallennuksella 

1490€179€

Mitsubishi Electric -lämpöpumput on tehty
toimimaan Suomen ankarissa olosuhteissa.
Laite toimii kaikissa ulkolämpötiloissa ja
se on luotettava lämmönlähde pohjoisen
koteihin vuosiksi eteenpäin. Ja mikä parasta,
voit säästää  suorasähkölämmitteisen  
asuntosi lämmityskuluissa jopa 55 %.

Mitsubishi MSZ-FH25

Osallistu arvontaan 
osastollamme nro10! 

Arvomme
Gree Hansol 25-A

Ilmalämpöpumpun 
(arvo 799€) 

29.1. klo 15.

5 vuoden täystakuu

Pyydä ilmainen arviokäynti!

Electrolux sähköpatteri lasipinnalla 
• Wifi yhteensopiva • Led näyttö
• Kristallinkirkas pinta • Viikkoajastin
• Asennus seinälle tai lattialle
• IP24 vedenpitävä

SUOMEN MYYDYIN

ILMALÄMPÖPUMPPU!

1490€6490€
Teho 8 kW

Teho 8 kW

1490€169€alk.Tarjoukset voimassa 31.1.17
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Kotitalous-
vähennys 

on suosittu

Kotitalousvähennys on ve-
rosta tehtävä vähennys, 
jonka voi saada kotitalo-
us-, hoiva- tai hoitotyöstä, 
tai asunnon  tai vapaa-ajan 
asunnon kunnossapito- tai 
perusparannustyön kustan-
nuksista. Verolaki muuttui 
vuoden alusta ja kotitalous-
vähennyksen määrään tuli 
muutoksia.

-Aiemmin kotitalousvä-
hennystä sai remontin teet-
täjä vähentää 45 % yritykselle 
maksamistaan työkustan-
nuksista, nyt summasta saa 
vähentää 50%. Työntekijää 
palkatessa vähennys nousi 
15 prosentista 20 prosenttiin, 
kertoo johtava veroasiantun-

Ihmiset tuntevat 
kotitalous-
vähennyksen hyvin. 
Vero.fi-sivuilta 
löytyy selkeät 
ohjeet, miten toimia 
kotitalous-
vähennyksen 
kanssa.

tija Tero Määttä Verohallin-
non henkilöverotusyksiköstä.

Muita muutoksia lakiin ei 
tullut. Asiasta on tiedotettu 
vero.fi-sivustolla, ja Määtän 
mukaan ihmiset ovat hyvin 
tietoisia kotitalousvähennyk-
seen liittyvistä asioista.

-Sivustolla on ohje, joka 
on yksi luetuimmista ohjeis-
tamme. Kotitalousvähennys 
on tunnettu ja suosittu, ja ih-
miset muistavat hakea sitä, 
Määttä mainitsee.Ohjeessa 
on myös linkki taulukkoon, 
jossa luetellaan kotitalousvä-
hennykseen oikeuttavat työt.

Kotitalousvähennyksen voi tehdä nykyisin suoraan 
verokortille.

• Olli Paajanen 0500 674 274  

• Pekka Hämäläinen 040 773 6930  

• Heikki Back 040 773 6813 Netissä yli 2700 vaihtoautoa, joista kaikista  
voit tehdä kaupat meillä Lappeenrannassa:

Lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv 24%). Matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv 24%)

Lappeenranta, Lentokentäntie 5, p. 0207 881 340, automyynti p. 0207 881 350 
Automyynti palvelee ma-pe klo 10-18, la 10-15

rintajouppi.fi

*) Esimerkkilaskelma: Ajoneuvon hinta tai väliraha 25 000€, käsiraha 5 000€, rahoitetaan 20 000€, korko 0,99 %, perustamiskulu 0 €, käsittelymaksu 0€/kk, luottoaika 60 kk, 

viimeinen isompi erä 5000 €, kuukausierä 221,80€. Luottokustannukset yht. 746,60€. Luoton ja kustannusten yhteismäärä 20 746,60 €, todellinen vuosikorko 0,99%.  

Vaatii luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Luoton myöntäjä Nordea rahoitus, Aleksis Kiven katu 9, 00500 Helsinki.

Adria ja Bürstner -matkailuautot  
Etelä-Karjalassa myy J.Rinta-Jouppi Oy

Ostamme Max 10 vuoden ikäisiä hyväkuntoisia  

matkailuautoja ja -vaunuja. Soita ja tarjoa meille!

ADRIA 
Suomen myydyin

matkailuauto  
2016

Huippuvarusteltu  
Bürstner Edition 30 

–juhlamallisto  
aivan erityiseen  

hintaan

NEXXO TIME EDITION 30T 569, T 660, T 690Galkaen 61.700€
etusi alkaen 6.350€

Runsaasti uusia Adria 2017-malleja 
varastostamme heti toimitukseen!

ilman muita kuluja*
KAIKKIIN UUSIIN MATKAILUAJONEUVOIHIN 
TODELLINEN VUOSIKORKO AINOASTAAN 0,99%
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Kotitalousvähennys
● Työn tekijän täytyy olla 
joko palkattu työntekijä tai 
ennakkoperintä-
rekisterissä oleva yritys tai 
yhdistys, tai yrittäjä

● Voi saada tavanomai-
sesta siivous- ja kotita-
loustyöstä. Näitä ovat 

esimerkiksi siivous, ruu-
anlaitto, pyykinpesu.

● Ei voi saada esimerkiksi 
laitoshoidon maksuista.

● Saa vähentää -50 % työn 
osuudesta, kun maksaa 
laskulla yritykselle tai yrit-

täjälle. Työntekijälle mak-
setusta palkasta saa vä-
hentää 20 % ja palkkaan 
liittyvät työnantajan sivu-
kulut kokonaan.

Lisätietoa vero.fi. Lähde 
Tero Määttä ja vero.fi.

Kotitalousvähennyksestä on ohjeet vero.fi -sivustolla.

KATTAVA VALIKOIMA RAKENTAMISEEN

PUUTIE 24,

56800 SIMPELE
PUH. 020 743 2700

WWW.VANKKAPUU.FI
MYYMÄLÄ AVOINNA

MA-PE 8.00 - 16.30LAADUKAS PUUNJALOSTAJA

• RAKENNUSPUUSEPÄNTUOTTEET

• KIINNITYSTARVIKKEET, TYÖKALUT

• HÖYLÄYS- JA KULJETUSPALVELUT

• RAKENNUS- JA SANEERAUSTYÖT
AMMATTITAIDOLLA

• SAHATTU JA HÖYLÄTTY PUUTAVARA,

LISTAT

• KESTOPUU

• SISÄ- JA ULKOVERHOUSLAUDAT

• RAKENNUSLEVYT JA ERISTEET

• HARKOT, LAASTIT JA TERÄKSET

• KATEMATERIAALIT

IMATRAN KOSKITORI  
KAUPUNGIN PARHAALLA PAIKALLA

Kysy lisää ja tilaa asuntoesite  

Petteri Munnukka, p. 040 720 1560 

petteri.munnukka@evalahti.com
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Katso  
ilmakuvat  
ja tutustu  
asuntoihin

evalahti.com 

Uutta Etelä-Karjalassa

• Lauhdelämpöenergian hyödyntäminen 

lämminvesiverkossa 

• Asuntoihin on mahdollista  

valita jäähdytys

• Taloyhtiön ylimmässä  

kerroksessa upea saunaosasto

• Autohallissa saatavana sähkö- 

autojen latausmahdollisuusMyyntihinnat  
alkaen: 2h+kk 48.102€

Joko tunnet Saimaan tuoksun? 

Tervetuloa rakentamaan ja asumaan Lappeenrantaan –

kasvavaan kansain väliseen yliopistokaupunkiin, 

missä moderni elämä ja puhdas luonto kohtaavat.

#satasyytäasua

#lovelappeenranta 

#eläjavoihyvin

Tulit. Näit. Jäit.

Kotimaiset maalämpöpumput

Meiltä myös huollot! 
P. 0400 600 688

www.akputkilaite.fi

Lämpö-, vesi- ja ilmastointityöt

Lämpökaivot ja poraukset 

Maalämpöasennukset

Saneeraus- ja uudiskohteet
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Kun on katto pään päällä, 
on kaikki periaatteessa hy-
vin. Vielä paremmin asi-
at ovat, jos katto pitää vettä 
sekä kestää kulutusta ja kat-
seita. Kymen Kattokeskuk-
sen toimitusjohtaja Tuukka 
Toivonen tietää tuhansien 
kattojen kokemuksella, mis-
sä ovat tämän hetken akuu-
timmat ongelmat.

1980-luvulla asennettiin 
paljon omakoti- ja rivita-
loihin yleisnimellä Wartti–
katto tunnettuja aaltomai-
sia mineriittilevyjä. Sää on 
haurastuttanut niitä sekä 
syönyt ja ohentanut materi-
aalia niin, että katto ei enää 
toimi eikä pidä.

Toisena tyypillisenä re-
monttikohteena Toivonen 
nostaa esiin 1970–80-lu-
vun naulaamalla kiinnitetyt 
ura- ja poimupeltiset katto-
pinnat, joissa ei tyypillisesti 
ole aluskatetta. Naulat nou-
sevat ajan myötä ja saumois-
ta pääsee vettä pinnan alle.

1990-luvulla yleisesti 
asennetun muovipinnoite-
tun pellin ongelmat liitty-
vät myös ulkonäköön, kun 
muovi repeilee pinnasta irti. 
Rintamamiestaloissa yleiset 
paloista saumatut katteet 
vaativat puolestaan tiheää 
huoltomaalausta, muuten 
on edessä remontti.

Sataa enemmän 
alla kuin päällä

Aluskate oli aikoinaan vält-
tämätön paha, joka jäi joko 
kokonaan asentamatta tai se 
tehtiin esimerkiksi joutavis-
ta pakkausmuoveista. Toivo-
selle on tullut vastaan jonkin 
verran vastaan myös panssa-
ripahvilla tehtyjä huonolaa-
tuisia aluskatteita.

Tänä päivänä aluska-
te tehdään niin hyvin, että 
se pitää vesisateen. Moni ei 
miellä sitä, että kondenssi-
vesimäärä voi olla todella 

Katseet katolle ja 
pinnan alle

Kattoremontti on 
hyvin suunniteltu 
ja toteutettu 
kokonaisuus, 
joka onnistuu 
läpi vuoden. 
Aluskatteen 
merkitystä ei voi 
liikaa korostaa. 
Rännistä tuleville 
vesille pitää niin 
ikään hoitaa 
asianmukainen 
reitti.

suuri ja katon alla saattaa 
sataa enemmän kuin päällä.

Teräs ja tiili ovat suo-
situimmat valinnat uu-
siksi kattopinnoitteiksi. 
Tiiltä arvostetaan sen ää-
nettömyyden, tyylikkyyden 
ja pitkäikäisyyden vuoksi. 
Mattapintaiselle 0,6 milli-
metrin lukkoponttipellille 
on luvassa 20 vuoden takuu, 
huoltomaalattuna takuu kat-
taa 50 vuotta.

Nykytekniikalla valmis-
tetut teräskatot ovat osoit-
taneet toimivuutensa ja kes-
tävyytensä. Pitää kuitenkin 
muistaa, että jokainen katto 
vaatii huoltotoimenpiteitä.

Toteutus tiiviissä 
tahdissa

Hyvä aika aloittaa kattore-
montti on lähes aina, vain 
kovimmat pakkaset tuovat 
haastetta. Työ alkaa kat-
tavalla kartoituskäynnillä, 
missä käydään läpi katto-

pinnan lisäksi läpiviennit, 
sadevesijärjestelmä ja kat-
toturvatuotteet. Lopputu-
loksena syntyy kaikilta osin 
valmiiksi suunniteltu ja mi-
toitettu kokonaisuus.

Kun kaikki pellitykset 
tehdään mittatilaustyönä, 
ei niiden sopivuuden kanssa 
tarvitse tuskailla työmaalla.

Vanhan katteen ja raken-
teen purku käy ammatti-
miehiltä sutjakasti. Samalla 
kaikki jätematerialait laji-
tellaan ja ohjataan oikeaan 
jatkokäyttöön. Vanhat katto-
pinnoitteet saattavat sisältää 
asbestia, kuten Wartti–katto, 
ja niiden käsittely on luvan-
varaista toimintaa.

Odotus voi käydä 
kalliiksi

Jokaiselta kohdaltaan mie-
titty urakka menee suju-
vasti läpi ja aiheuttaa ma-
dollisimman vähän häiriötä 
asukkaille.

Sadevesien osalta ei voi 
huoahtaa vielä siinäkään 
vaiheessa, kun viimeinen 
ränni ja kouru on ruuvattu 
paikoilleen. Toivonen kan-
nustaa kiinteistön omis-
tajia, taloyhtiöitä ja isän-
nöitsijöitä saattamaan työn 
loppuun asti.

Katon toimivuuden ajat-
telu ei saa loppua rännin 
päähän. Veden kulkeutu-
minen siitä hallitusti eteen-
päin on yhtä tärkeää hoitaa 
kuntoon.

Katto ja siihen liittyvät 
rakenteet ovat pitkäikäinen 
investointi. Hyvin huolletut 
konesaumakatot voivat kes-
tää jopa 100 vuotta. Niinpä 
säännöllinen katse katol-
le ja ympäristöön ei ole pa-
hasta.

Olkaa kiinnostuneita ka-
ton kunnosta, huolehtikaa 
tarvittavista huoltotoimen-
piteistä, älkääkä odotta-
ko edessä olevan remontin 
aloittamista liian pitkään.

Aluskatteen asennus pitää tehdä huolella että se pitää vesisateen.

Kattoturvatuotteet kuuluvat osana kattavaan kattoremonttiin.

Joren Parketti ja Matto
t�MBVUB��KB�QBSLFUUJMBUUJPJEFO��
IJPOUB��KB�MBLLBVTUZÚU

t�NPTBJJLLJ��KB�MBVUBQBSLFUUJFO�BTFOOVT�
t�IVPOFJTUPSFNPOUJU

p. 0400 671 749
posti@jorenparketti.fi  www.jorenparketti.fi

LAPPEENRANTA
Myllymäenkatu 31. 

P.  010 76 84440
Ark. 8–17, la 9–14

Tuotteita saatavilla myös
verkkokaupasta www.hankkija.fi

Annossiemenet 
saapuneet!

Valikoima nyt parhaimmillaan.

0,39€

Hinnat
alk.

Meiltä löydät myös talven 
kukkamukulat.
Esim. begoniat ja
mustanmerenruusut.

IMATRA
Sauramonkuja 4

puh. 010 7684500
Ark. 8.30-17.00, la suljettu

Muista suojata havut ja
alppiruusut kevätauringolta.
Varjostusverkko 10m2. 4,90

t�-ÊNNJUZTKÊSKFTUFMNÊNVVUPLTFU

Toimimme koko Etelä-Karjalassa
puh. 040 5555 852
riku.ahvonen@putkiahti.fi

t�-ÊNQÚ�LÊZUUÚWFTJQVULJUVLTFU

Oy Woodpel Ltd
MYYNTI: Majavantie 2,  56100 Ruokolahti

Av. ma-pe 8–16. Puh. 050 439 5559
tilaus@woodpel.fi

Ammatti-
taidolla
kylpyhuone-
ja sauna-
remontit

Laiturit ja
terassit

www.woodpel.fi

MYös MuuT
ReMoNTIT 
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Kattoremontin voi toteuttaa muulloinkin kuin kesällä. Uudet rakenteet ja katto ovat pitkäikäinen investointi.

Kimara-hirsitalot, 
-huvilat ja -sauna-
mökit lämpiminä, 
egologisina ja juuri 
sellaisena kuin  
haluat. 

Pyydä tarjous!

Ainoakodin kolme  
erilaista tapaa tehdä  
unelmistasi totta.

MUKANA ASUNTO & RAKENTAJA  
MESSUILLA!

KOTI KOLMELLA TAVALLA

TALOMYYJÄ:

Antti Soljasalo

puh. 0400 407 446

antti.soljasalo@ 

k-rauta.fi

www.k-rauta.fi/kaupat/rautapertti • Kartanonkatu 12, 55120 Imatra  
• Vaihde 020 700 0300 • Avoinna: ark. 8–19, la 9–16, su 12–16.

Puheluhinnat 020-alkuisiin numeroihin lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16 snt/min ja  
matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv. 24 %).

OSASTO D7



MAINOSLIITE       KESKIVIIKKONA 25. TAMMIKUUTA 8

Asuntomessukohteita on 
noin kolmekymmentä. Koh-
teiden lopullinen määrä var-
mistuu kevään aikana, kun 
tiedetään, kuinka monta 
siirrettävää rakennusta mes-
suille tulee. Messualueen lä-
heisyydessä tulee myyntiin 
tänä vuonna parisenkym-
mentä tonttia, joiden ra-
kentamista voidaan aloit-
taa jo vuonna 2017.

Asuntomessujen tavoit-
teena on ollut luoda uusi, 
houkutteleva asuinalue, 
joka muodostuu tiiviiksi 
osaksi nykyistä kaupunki-
rakennetta. Parhaimmillaan 
se voi olla eurooppalainen 
edelläkävijä.

Asuntomessujen tontit 
ovat 1000 - 3500 neliömet-
riä. Rakennettavien kohteit-
ten koko vaihtelee pienistä 
56 neliön asunnoista 250 ne-
liön taloihin. Talojen keski-
koko on 145 neliötä. Messu-
alueella on omakotitalojen 
lisäksi kaksi rivitaloa ja kak-
si paritaloa.

Alueella on kaukoläm-
pö, jonka on valinnut 12 
kohdetta. Kirkonvarkauden 
alueella rakentaminen ja 
asuminen näyttäytyvät mo-
ni-ilmeisesti, kun alueella 
oli valittavana ranta-, rin-
ne- ja kukkulatontteja.

Etelä-Savon ammatti-

opisto rakentaa oppilastyö-
nä merikonteista teräksisen 
ja liikuteltavan 56 neliöisen 
siirrettävissä olevan asuin-
talon. 

Mielenkiintoinen eri-
koisuus on se, että Kaak-
kois-Suomen Ammat-
tikorkeakoulu rakentaa 
liikuteltavan, asumista tut-
kivan  laboratorion. Siirret-
tävä laboratorio tulee mes-
sujen ajaksi samalle tontille 
Etelä-Savon Ammattiopis-
ton siirrettävän asuintalon 
kanssa.

Mikkelin kaupungin 
vuokra-asuntoyhtiö Mika-
lo rakentaa kaksi rivitaloa, 
joihin kuuluu yhteinen ran-
tasauna. Toiseen tulee nel-
jä asuntoa ja toiseen kuusi. 
Asunnoista kolme muodos-
taa Suomi100-kohteen, jos-
sa esitellään asumista en-
nen, nyt ja tulevaisuudessa.

Messualueelle voivat vie-
raat saapua laivalla satamas-
ta, linja-autolla pysäköin-
tialueelta ja keskustasta, 
polkupyörällä tai kävellen. 

Kevyenliikenteen väylä 
ja linja-autoreitti kulkevat 
messujen oheiskohteiden, 
Mikkelipuiston ja Kenkäve-
ron vanhan pappilan ohitse. 
Messujen pysäköintialue on 
Tuskun teollisuusalueella, 
lähellä lentoasemaa.

Rakentamisaikaiset 
teemat

Kaikki kunnossa: Ihmi-
nen on kokonaisuus, jonka 
osien on oltava kunnossa, 
jotta tunnemme olomme 
terveeksi. Valinnat asumi-
sessa vaikuttavat ihmisen 
henkiseen, fyysiseen ja so-
siaaliseen hyvinvointiin.

 
Uusiutuminen: Asunto-
messualue sijoittuu Savon 
synnyinseudulle. Kirkonvar-
kauden historia ulottuu kivi-
kautisesta asutuksesta ny-
kypäivään. Alue uusiutuu ja 
rakentaminen sen mukana.

 
Saimaa, järvi ja vesi: Sai-
maan rannalla asuessa ei voi 
välttyä upeista maisemista. 
Toivomuksena rakentajille oli 
teeman luovaa esiintuomista.

Kustannustehokkuus:
Rakentajat voivat halutes-
saan panostaa kustannuste-
hokkaaseen rakentamiseen 
tai rakennuksen elinkaari-
kustannuksiin. Erityisesti 
korttelissa 15 eli Onni-kort-
telissa on haettu ratkaisuja, 
jotka tukevat kustannuste-
hokkuuden toteutumista.

 
Unelmien asuinpaikka 
ennen ja nyt: Mikkelin Kir-

Vuoden 2017 asuntomessualue sijaitsee upealla paikalla 
Kirkonvarkauden alueella Mikkelissä. Vain kolme kilometriä 
kaupungin keskustasta sijaitseva Kirkonvaraus on Saimaan 
rannalla, keskellä mäntymetsää ja kumpuilevaa maastoa. Tulevia 
asukkaita viehättävät hyvät ulkoilumaastot ja monet leikkipaikat.

Asuntomessut Saimaan   rannalla

konvarkauden alueella on 
ollut esihistoriallista asutus-
ta jo tuhansia vuosia ennen 
ajanlaskumme alkua. Alu-
een historia ulottuu kivi-ja 
rautakautisesta asutukses-
ta kuninkaankartanoihin ja 
ratsutiloihin, kehittyen ny-
kypäivän moderniksi asuin-
alueeksi nykypäivän asuk-
kaalle. Oma asuinpaikka 
Saimaan rannalla on harvi-
naisuus.

Modernia suunnittelua 
asumisen ja  
viihtyisyyden ehdoilla:
Kirkonvarkauden kantavana 
ajatuksena on asuinalueen 
sijoittuminen luonnonym-
päristöön. Alueen vahvuu-
det, järvimaisema ja män-
tymetsää kasvavat rinteet, 
halutaan säilyttää ja raken-
taminen toteuttaa alkupe-
räistä luontoa ja alueen ar-
voja kunnioittaen.

Monimuotoisuus: Ranta- 
ja rinnetonttien lisäksi alu-
eella on kukkulatontteja. 
Ranta- ja rinnetonttien nä-
kyessä kauas maisemaan, 
suositaan tonteilla runsasta 
puustoa ja muuta luonnon-
ympäristöä, jolloin saadaan 
puistomainen vaikutelma. 

Lisää infoa asuntomessuista: 
www.asuntomessut.fi.

Aamuaurinko valaisee AAMU-korttelialueen rannan.
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Näytteilleasettajat  
ja tuotteet: 

Asunto
Rakentaja

&

MESSUT
´17

E 1

Ahti Suokas Oy
Kuusitie 3 B, 53810  
LAPPEENRANTA
www.kuusamohirsitalot.fi
Edustaja: Ahti Suokas 
Puh: 0400-649 875 
ahti.suokas@ 
kuusamohirsitalot.fi 
Hirsiset omakotitalot, muut-
tovalmiit talot, loma-asunnot, 
saunat, aittarakennukset jne.

D 7

Ainoakoti
www.k-rauta.fi/talot-ja-mokit/ 
Muuttovalmis koti, sisustusval-
mis talo tai talopaketti omato-
imirakentajalle

B 2

Bauer 
Watertechnology Oy 
Jaakonkatu 2, 016 20 VANTAA 
www.bauer-wt.com
Puh: + 358 9 276 99556
info@bauer-wt.com
Bauer Watertechnology Oy on 
kemikaalittomaan vedenkäsit-
telyyn erikoistunut yritys. Bau-
er Pipejet on kemikaaliton, alku-
peräiset kivennäisaineet ve-
dessä säilyttävä vedenkäsittely-
laite, joka sopii sekä lämmitys-, 
jäähdytys- että käyttövesijärjest-
elmiin. Hankkimalla Bauer-ve-
denkäsittelylaitteen parannat 
rakennuksen energiatehokku-
utta ja asumisviihtyvyyttä, lisäät 
jälleenmyyntiarvoa sekä säästät 
selvää rahaa ja samalla myös 
ympäristöä.

C 6d

Atlantic Suomi / 
Costella Oy 
Varastokatu 3,
45200 KOUVOLA
www.atlantic.fi
Puh: 05-366 4155
info@atlantic.fi 
Erilaiset lämmitysjärjestelmät. 
Mm. Atlantic lämmitysratkai-
sut uusiin ja lämpöremontoi-
taviin kohteisiin, myös rivi- ja 
pienkerrostaloihin tai liikeki-
inteistöihin. Cooper & Hunt-
er ilmalämpöpumppu uutuu-
det, esim. Testivoittaja VIP, jon-
ka kaksivaiheinen kompressori 
on tehokas vielä -30°C pakka-
sellakin. Uutuus vuodelle 2017 
Atlantic Kimeo öljykondenssi-
kattila ja Multiheater Eco, jo-
ka on poistoilmalämpöpumpun 
periaatteella ja hyvällä hyöty-
suhteella toimiva lisälämmön-
lähde talon varsinaisen lämmi-
tysjärjestelmän rinnalle. Erityis-
esti vanhoihin rakennuksiin sop-
iva energiansäästäjä.

F 5

Debe Suomi Oy
www.at-pumput.fi
Edustaja Etelä-Karjala
Makkosen Pumppu ja Paneli
www.pumppujapaneli.fi 
pora- ja vesikaivopumput,  
veden suodatus

A 15

Energia- 
kumppanit Oy 
Käärmesaarentie 3 B,  
02160 ESPOO 
www.energiakumppanit.fi 
Puh:   
vaihde +358 20 751 4710
info@energiakumppanit.fi

Lämmitys- ja ilmanvaihtoratkai-
sut - laitteet. 

C 1

Etelä-Karjalan 
Jätehuolto Oy
Hulkonmäentie 130,  
54190 KONNUNSUO
www.ekjh.fi 
Puh: Asiakaspalvelu  
010 841 1818
asiakaspalvelu@ekjh.fi
Jätehuoltopalvelut. Tiedotus ja 
neuvonta

A 5

Ekovilla Oy 
Katajaharjuntie 10, 45720 
KUUSANKOSKI
www.ekovilla.com
Keskus Puh: 05-750 7500
info@ekovilla.com
Edustaja Etelä-Karjala
Kari Nyberg  
Puh: 040-583 4913
kari.nyberg@ekovilla.com 
Puukuitueriste uusiutuvista lu-
onnonvaroista

E 3 

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

C 4

Ensto Enervent 
Oy / Osaavat LVI 
ammattilaiset
Kipinätie 1, 06150 PORVOO
www.enervent.fi 
Puh: 0207 528 800 
etunimi.sukunimi@ensto.com 
Enervent ilmanvaihtolaitteita

D 11 - F 5 

ETEC Automation 
Neulekatu 10, 55120 IMATRA
www.etec.fi
Puh: 05-432 2700 
etunimi.sukunimi@etec.fi
Sähkö-Automaatio-ICT-Energia-
Kylmä. Asennuspalvelut ja huol-
topalvelut

D 2

Etelä-Karjalan 
Pelastuslaitos
Lappeenrannan 
paloasema
Armilankatu 35,  
53100 LAPPEENRANTA
Imatran paloasema
Vuoksenniskantie 21,  
55800 IMATRA
Puhelinvaihde (05) 616 7000 
Fax (05) 616 7018 
www.ekpelastuslaitos.fi
Virallinen posti Etelä-Karjalan 
pelastuslaitokselle:
ekpelastuslaitos@ 
ekpelastuslaitos.fi
etunimi.sukunimi@ 
ekpelastuslaitos.fi
Kiireettömät tehtävät ja pelas-
tustoimen asiakaspalvelu (24 h)
Lappeenrannan ja Länsi-Sai-
maan palvelualue  
(05) 616 7015
Imatran palvelualue  
(05) 616 7039
Neuvontapuhelin: Paloturvalli-
seen rakentamiseen ja pelas-
tussuunnitelmien tekoon sekä 
muuhun onnettomuuksien eh-
käisyyn liittyvissä asioissa neu-
vontaa ja opastusta virka-aika-

na (05) 616 7020
Tietoa paloturvallisuudesta se-
kä pelastuslaitoksen toiminnas-
ta. Valistuspaloauto lapsille

A 12

Etelä-Saimaan 
Monialapalvelut
Lentokentäntie 1, 53600  
LAPPEENRANTA
www.monialapalvelut.fi 
Puh: 040-837 6675
kari.heikkeri@gmail.com
Savorak laiturit,  
piharakennukset 

B 18

Finnlamelli Oy
Teollisuustie 18, 62900  
ALAJÄRVI
www.finnlamelli.fi
Puh. 06-557 0300
finnlamelli@finnlamelli.fi
Edustaja Etelä-Karjala: 
Sami Kontto, 040-707 1671
sami.kontto@finnlamelli.fi
Finnlamelli Oy valmistaa 
korkealaatuisia ja yksilöllisiä 
omakotitaloja, vapaa-ajan asun-
toja ja projektikohteita lamelli-
hirrestä. Finnlamellin modernia 
arkkitehtuuria edustavissa Tim-
berkoti-taloissa ja vapaa-ajan 
asunnoissa yhdistyvät vanha hy-
väksi koettu pilaripalkkirakenne, 
nykyaikainen muotokieli ja hien-
ot talon luonnetta korostavat 
yksityiskohdat.

D 6 

FIBO AS
Industriveien 2, 4580  
LYNGDAL, NORJA
Myyntijohtaja Sture Tillander 
Puh: 044-548 7511
STi@fibosystem.com
www.fibo-trespo.fi
Fibo Märkätilalevyt kaikki-
in pesu- ja kylpyhuoneseiniin. 
VTT:n hyväksymä ja 15 vuoden 
takuu. Uudet kylpyhuoneseinät 
yhdessä viikonlopussa! Takuu 
varmasti ja yksinkertaisemmin 
tehty.

C 7

Fontano 
Edustaja:  
Itä- ja Kaakkois-Suomi 
Tomi Matikka  
Puh: 045-888 2228
info@kaakonporrastalo.fi 
kierreportaat

D 11 - F 5

Green Energy 
Finland 
Laserkatu 6, 53850  
LAPPEENRANTA
www.gef.fi
Aurinkosähkövoimalat

G 4

Hannu Veikkola T:mi

D 11- F 5

HEATCO Oy
www.heatco.fi
Edustaja Etelä-Karjala
Makkosen Pumppu ja Paneli
www.pumppujapaneli.fi 
lattialämmitys, ilmastointilait-
teet

C 6 b

Hohto-keittiöt Oy
Kuuselantie 3, 53650  
LAPPEENRANTA

www.hohto-keittiot.fi 
Puh: 050-321 3253 
toimisto@hohto-keittiot.fi 
Keittiökalusteet

B 7

Honkarakenne Oyj
www.honka.fi
Alue-edustaja: Jari Tolvanen
Tottinkatu 15, 57130  
SAVONLINNA 
Puh: +358 50 559 4850
jari.tolvanen@honka.com
Hirsitalot, huvilat, saunat, 
laajennukset, pihapiirin tuotteet, 
suunnittelu, rakennuspalvelu

B 10

Hormipartio Oy
Minervankatu 2 A,10,  
00100 HELSINKI
www.hormipartio.fi
puh. 0400-353 268 
info@hormipartio.fi 
Savu,- ilma- ja öljypoltinhormien 
saneeraustyöt. Teemme horm-
isaneeraukset ”avaimet käteen” 
– periaatteella.

D 11- F 5

HärmäAir 
www.harmaair.com
Edustaja Etelä-Karjala
Makkosen Pumppu ja Paneli
www.pumppujapaneli.fi 
Valmispiiput

D 1

Höyry Löyly Oy 
Suurniementie 28, 08100 Lohja 
www.hoyryloyly.fi 
Jyrki Hyytiäinen  
Puh: 044 047 5373
info@hoyryloyly.fi
Löylynsielu on kotimainen laatu-
tuote, joka on valmistettu kier-
rätysmateriaaleista.
Kaatamalla vettä suppiloon 
saat pitkät, pehmeät ja täyteläi-
set. Saunatuoksuja käyttäessä 
nautit tuoksuista pidempään. 
Löylynsielu soveltuu lähes kaik-
kiin puu- sekä sähkökiukaisiin 
ja on helppo asentaa.

C 4 

IDO Kylpyhuone / 
GEBERIT 
- Osaavat LVI ammattilaiset
Kaupintie 2, 00420 HELSINKI
www.ido.fi
Kuluttajaneuvonta  
Puh: 010 662 303
asiakaspalvelu@ido.fi 
WC:t, kylpyhuonekalusteet

G 8

Ihannetila 
Kanavakuja 7, 55100 IMATRA
www.ihannetila.fi
Seija Ervelius
+358 (0)40 591 4904 
seija.ervelius@ihannetila.fi
IHANNETILA auttaa kun koodin 
kaaos alkaa häiritä ja tavaroille 
ei tunnu löytyvän oikeaa paik-
kaa. Ammattijärjestäjä on sinun 
henkilökohtainen valmentajasi, 
hänen avullaan saat vaatekaap-
pisi järjestykseen ja ratkaisun 
kertyviin paperipinoihin. IHANNE-
TILA auttaa kun haluat kotiisi yht-
enäisen linjan tai mietit ongel-
malliseen eteiseen toimivia rat-
kaisuja tai etsit olohuoneeseen 
sopivaa värimaailmaa. Myös yrity-
sten ilme saattaa kaivata piristy-
stä, jotta asiakkaat saavat hyvän 
kuvan astuessaan yrityksen ti-
loihin tai jotta neuvotteluhuone 
muuttuu ankeudesta ihanuuteen. 

C 8

Imatran kaupunki
Virastokatu 2, 55100 IMATRA
www.imatra.fi
etunimi.sukunimi@imatra.fi

Vaihde: 020 617 111
Asiakaspalvelu  
Puh:  020 617 2253 
info@imatra.fi
Asu Imatralla! Kaupungissa 
on tarjolla upeita tontteja, ni-
in omakoti, rivitalo- kuin ker-
rostaloasumiseenkin. Tutustu 
kohteisiin asuimatralla.fi:ssä, 
vastaa kyselyyn ja voita mahta-
via palkintoja!

G 9 

Imatran 
Rakennusmestarit 
ja -insinöörit AMK
www.rkl.fi

G 12-14

Joensuun 
Sänkytehdas Oy - 
Unikeidas
www.unikeidas.fi
Kotimaiset premium sängyt

B 17

Jukkatalot Oy 
Leiviskäntie 2, 92930  
PYHÄNTÄ
www.jukkatalo.fi
Puh. 020 770 7100
Edustaja Etelä-Karjala
Pia Westerlund, 050-406 9462 
pia.westerlund@jukkatalo.fi
Muuttovalmiit valmistalot ja 
talopaketit

A 6

Kaakkois-Suomen 
Lämpö Oy
Ratakatu 47, 53100  
LAPPEENRANTA
www.lappeenrannanlam-
popumput.fi 
Antti Korhonen, Puh. 0400-656 
602, antti.korhonen@ 
kslampo.fi 
Jouko Savolainen,  
Puh. 050-303 3229,  
jouko.savolainen@kslampo.fi 
Imatra, Lappeentie 32,  
55100 IMATRA
-IVT Maalämpö, Ilmavesilämpö- 
ja ilmalämpöpumput, RBM 
lattialämmitys, Mitsubishi il-
malämpöpumput ja ilmave-
silämpöpumput, Scanoffice 
lämpöpumput. 

C 7

Kaakon Porrastalo
Lappeentie 18, 55100 IMATRA
www.kaakonporrastalo.fi
Tomi Matikka
puh. 045-888 2228 
info@kaakonporrastalo.fi
Westwood puuportaat, Steelpro 
alumiinirunko portaat, 
lasikaidejärjestelmät, 
MAN-Paljut, MAN-Laiturit

A 1

Kastelli-talot Oy
PL 455, 90101 OULU
www.kastelli.fi
Puh : 010 277 6600
Edustaja Etelä-Karjala Kari 
Kymäläinen
kari.kymalainen@kastelli.fi
Puh/Gsm : 010-2776 935, 
040-5405 266
Kauppakatu 32, 2. krs, 53100 
LAPPEENRANTA
Kastellin talo- ja huvilapaketit

F 1

Keittiömaailma 
Myllymäenkatu 34, 53550  
LAPPEENRANTA
www.keittiomaailma.fi
Puh: 050-304 4730,  
050-323 0017
marjut.pulli@keittiomaailma.fi
Keittiöt ja kodin muut kiintoka-

lusteet. Kotimaiset A la Carte-, 
ja Petra-keittiökalusteet

D 7

Kimara 
www.k-rauta.fi/talot-ja-mokit/ 
Kimara-hirsitalot ja -huvilat

C 2

Konekuutio Oy
www.konekuutio.fi
Lentokentäntie 43, 53600  
LAPPEENRANTA
Puh. 010 271 8030
Retikankuja 6, 55800 IMATRA
Puh. 010 271 8040
asiakaspalvelu@konekuutio.fi 
Monipuolinen eteläkarjalain-
en konevuokraamo Imatralla ja 
Lappeenrannassa.
Meiltä löydät kaikki rakennusa-
lan pienkoneet remontointiin ja 
uudisrakentamiseen,
sekä telineet, nostimet, mini-
kaivurit, pienkuormaajat ja pal-
jon muuta!

A 14

Kontiotuote Oy 
Ranuantie 224, 93100  
PUDASJÄRVI
www.kontio.fi
Puh: 020 770 7400
Myynti Etelä-Karjala
jyri.uotila@kontio.fi
040-564 8955
Kontio Hirsitalot- ja huvilat

D 7

K-Rauta Rautapertti
Kartanonkatu 12, 55120  
IMATRA
www.k-rauta.fi/kaupat/ 
rautapertti 
Vaihde 020 700 0300
antti.soljasalo@k-rauta.fi
Ainoakodin kolme erilaista ta-
paa tehdä unelmistasi totta: 
muuttovalmis koti, sisustus-
valmis talo tai talopaketti oma-
toimirakentajalle. Kimara-hirsi-
talot, -huvilat ja –saunamökit 
lämpiminä, ekologisina ja juuri 
sellaisena kuin haluat. 

E 1

Kuusamo Hirsitalot Oy
Sossonniementie 22,  
93600 KUUSAMO
www. kuusamohirsitalot.fi
Edustaja Ahti Suokas
Gsm. 0400-649 875,   
Fax : 05-412 0088
ahti.suokas@ 
kuusamohirsitalot.fi 
Hirsitalot, -kakkoskodit, -loma-
asunnot, -saunat,-aitat ja -au-
totallit. Myös muuttovalmis hir-
sitalot!

B 22

Kymen Kattokeskus Oy
Yrittäjänkatu 2, 45130  
KOUVOLA
Puh: 0207959750
myynti@kymenkattokeskus.fi 
www.kymenkattokeskus.fi
Kymen Kattokeskus Oy on kat-
toremontteihin erikoistunut yri-
tys. Asentajamme ovat aina pai-
kallisia osaajia, 100% suoma-
laista takuutyötä. Teemme kat-
toremontteja pienestä kes-
ämökistä isompiin halleihin ja 
taloyhtiöihin. Meidä kautta saat 
Ruukin teräs- ja Bendersin tii-
likatot sekä kaikki tarvikkeet 
mitä kattosi tarvitsee.

Jatkuu sivulla 12.
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Tervetuloa!

Ilmainen pysäköinti:
Hotellin pysäköintialueet,

seuraa opasteita ja liikenteenohjausta!

Yleisön
sisäänkäynti
Holiday Club

Arenalle

Messut
juontaa:

Saunakulttuuria 
Savo-Karjalassa 

Pekka Paasonen ja
Pekka Lipiäinen 

Saunamestarit 2003 ja 2012 
tavattavissa G-alueella 
koko messujen ajan.

Lähetä kysymyksiä saunasta! 
Vastaukset messuilla. 
pontto013@gmail.com

Käyntiosoite — Street Address:
Rauhanrinne 1, 55320 Rauha, Lappeenranta
Aukioloajat — Opening Hours:
la–su, Sat–Sun 10.00—17.00

Pääsyliput: Aikuiset 10 €
Eläkeläiset, opiskelijat, työttömät,
muut erityisryhmät 7 €
Lapset alle 16 v. ilmaiseksi vanhempien seurassa.
50 ensimmäiselle pääsylippu  
puoleen hintaan la-su 

Tickets: Adults 10 €
Seniors, students, the unemployed,
other special groups 7 €
Children under 16 years of age with
parents for free.

Pääsylippu voimassa koko messupäivän ajan.
Poistuessasi messualueelta, pyydä leima!

Стимостьбилетов Взрослые — 10 eur
Пенсионеры, студенты,
безработные — 7 eur
Дети до 16 лет — бесплатно в присутствии
родителей

Holiday Club Arena

Sisäänkäynti messuille  
hotellin pääsisäänkäynnistä

Tavoita yhdellä käynnillä sata yritystä
ja yli 300 asiantuntijaa!

Messu- 
toimisto

i

Ensiapu- 
piste

+

C 8
Imatran  

kaupunki,  
viranomais- 

palvelut, tontit

B 19
Savitaipaleen 

kunta,  
viranomais-

palvelut, tontit

C 4
Osaavat  

LVI- 
ammattilaiset

C 1
Lappeenrannan 

kaupunki,
viranomais- 

palvelut, tontit

Holiday Club Arena
Näytteilleasettajien osastot

MESSU-
KAHVILA

Maksuton vaatesäilytys. 

ArVontojA 
lähes kaikilla  

messuosastoilla!

Muista 

osallistua!

D 2
Etelä-

Karjalan
Pelastuslaitos

nauti messulounas 
hotellin  

Easy Kitchen  
-ravintolassa!

Messukävijät 
(näyttämällä lippua) 

Lounas  15€
Kylpylä 10€(2,5h)

Keilaus 10€/rata/
max 4 hlö/rata/+kenkävuokra 
2,50 eur/hlö

Angry Birds 
puisto 10€/hlö
Voimassa 28.-29.1.2017

Asunto
Rakentaja

&

MESSUT
´17

G 8
Seija Ervelius  

Sisustussuunnittelija, 
ammattijärjestäjä, 

isännöitsijä IAT 
Tule juttelemaan

IHANNETILA:n osastolle 
sisustuspulmista ja järjesty-

songelmista! Vaatteiden 
viikkausnäytöksiä Pohjapiirus-
tusten ja kuvien perusteella 

neuvoja sisustuspulmiin.

Lilli Huurrekorpi  
Sisustussuunnittelija, 

vihersisustaja

Vihersisustuksen 
suunnittelu ja toteutus,  

viherkasvien huolto,  
silkkikasvien huolto,  

ekologinen vihersisustaminen. 

G 8

B9

B8 B22B20B18

C6d

C6bC6

C5

C4

A1
6

IRTI-Teatteri
Harrastaja-

teatteria 
vuodesta 1992

Arvonnassa 
sunnuntaina:

30 kg  
Kerkes 
kiuaskiviä.

DEWALT DCK265M2T 
XR 18 V konepaketti
4,0 Ah: DCD780 porakone, 

DCF885 iskuväännin. 
Kaksi 4,0 Ah akkua, 

latauslaite ja TSTAKII-laukku.

Arvonta messuilla 
sunnuntaina 29.1.

kello 15.30. 

Messujen 
yleisö-

arvonnassa
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C 1

Lappeenrannan 
kaupunki - Kiinteistö 
ja mittaustoimi
Villimiehenkatu 1, 53100 
LAPPEENRANTA
Postiosoite: PL 38, 53101 
LAPPEENRANTA
Puhelinvaihde 05-6161 
Sähköposti: kkansl.kirjaamo@
lappeenranta.fi 
etunimi.sukunimi@
lappeenranta.fi
Tontit 
Yleinen palaute ja kysymykset 
kaupungin palveluista:
Asiakaspalvelukeskus Winkki
Lappeenrannan 
kaupungintalo, 1. krs.
Villimiehenkatu 1, 53100 
LAPPEENRANTA
puh. (05) 616 2220
winkki@lappeenranta.fi

C 1

Lappeenrannan 
seudun 
ympäristötoimi 
ENNE Etelä-Karjalan 
Energianeuvonta
Pohjolankatu 14, 53100  
LAPPEENRANTA
www.lappeenranta.fi
Puh. 05-6161 (vaihde) 
etunimi.sukunimi@ 
lappeenranta.fi 
Ville Reinikainen, Projektipääl-
likkö, puh. 040 593 1403
ENNE tarjoaa kuluttajille mak-
sutonta ja luotettavaa energia-
neuvontaa rakentamiseen, re-
montointiin, lämmitystapavalin-
toihin sekä kodin energiankäyt-
töön ja laitevalintoihin liittyen.
Esillä mm. lämpökamera, ener-
giansäästösalkku sekä kirjallis-
ta materiaalia.
Lappeenrannan kaupunki/ 
hankkeet Imatran kaupunginta-
lo Asiakaspalvelupiste 1 krs 
Virastokatu 2, 55100 IMATRA
Tanja Puurtinen Energianeuvoja 
puh. 040 653 0508
(Imatra ja Ruokolahti) 
Ruokolahden kirjasto Nällikuja 
156100 Ruokolahti
ENNE tarjoaa kuluttajille mak-
sutonta ja luotettavaa energia-
neuvontaa rakentamiseen, re-
montointiin, lämmitystapavalin-
toihin sekä kodin energiankäyt-
töön ja laitevalintoihin liittyen.
Esillä lämpökamera, energian-
säästösalkku sekä kirjallista 
materiaalia. 

B 3

Lappeenrannan 
Lämpötalo Oy
Koulukatu 47, 53100  
LAPPEENRANTA
info@lappeenrannanlampo-
talo.fi
puh 020 1556430
www.lappeenrannanlampota-
lo.fi
Maalämpöpumput. ilmave-
silämpöpumput, vesikiertoinen 
lattialämmitys ja lämmöntalt-
eenottojärjestelmät. 

G 7

Lappeenrannan 
Omakotiyhdistys Ry
Pj. Aleksanteri Scharin  
Puh. 040-755 3927
www.omakotiliitto.fi/ 
lappeenranta
Suomen Omakotiliitto on val-
takunnallinen pientalo- ja va-
paa-ajan asukkaiden edun-
valvonta- ja palvelujärjestö. 
Omakotiyhdistykset toimivat pai-
kallisesti - liitto vaikuttaa val-
takunnallisesti.

C 3

Lumon Suomi Oy 
Kaitilankatu 11, 45130  
KOUVOLA
www.lumon.fi 
Puh:  020 7403200
Lappeenrannan toimipiste:
Paalukatu 15, Lappeenranta 
Edustaja Jari Toivanen 
Puh: 040-6739126
jari.toivanen@lumon.fi
Parvekelasit, -kaiteet ja 
lasiterassit

D 11 - F 5

Makkosen Pumppu 
ja Paneli 
Lappeentie 42, 55100 Imatra 
www.pumppujapaneli.fi 
toimisto@pumppujapaneli.fi
Puh: 044-250 4100 
Lämpöpumput avaimet käteen 
asennettuna
LÄMPÖÄ *maasta *vedestä *il-
masta. Uusiutuvan energian 
myyntipalvelut.
Yhteistyössä:
ETEC Automation Oy / asennus-
palvelut ja huoltopalvelut. 
TOSHIBA Suomi, lämpöpumput, 
jäähdytyslaitteet
NIBE Oy, maalämpöpumput
HEATCO Oy, lattialämmitys, il-
mastointilaitteet
PT Energiaporaus Oy, maal-
ämpökaivot, poravesikaivot
NunnaUuni Oy, täysvuolukivi tu-
lisijat
Härmaäair Oy, valmispiiput
Green Energy Finland, aurinko-
sähkövoimalat
Debe Suomi Oy, pora- ja vesi-
kaivopumput, veden suodatus
Myynti Asennus Huolto Makko-
sen Pumppu ja Paneli & ETEC 
Automation

C 7

Manlahden Metalli
Vuoksenniskantie 31, 55800 
Imatra
Tehdas Jussi Korhonen
puh. 0400 764354
manlahdenmetalli@gmail.com
Kaakkois-suomen myyntiedusta-
ja Tomi Matikka
puh. 045 8882228
www.kaakonporrastalo.fi
info@kaakonporrastalo.fi
MAN-Paljut, MAN-Laiturit

A 16

Media Potentia 
Kuninkaankatu 21,  
33210 TAMPERE
www.mediapotentia.fi
Puh: 0400-770 203
etunimi.sukunimi@ 
mediapotentia.fi 
Omakoti lehti

E 6 

Nacombe Oy
sallinen10@gmail.com

G 2

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

D 11 - F 5

NIBE Energy 
Systems Oy
Juurakkotie 3, 01510 VANTAA
www.nibe.fi
Edustaja Etelä-Karjala
Makkosen Pumppu ja Paneli
www.pumppujapaneli.fi 
NIBE lämpöpumput , HAATO, 
NIBE ja METRO lämminvesi-
varaajat. NIBE aurinkosähkö.

F 1

Novart Oy 
www.keittiomaailma.fi

D 11

NunnaUuni
www.nunnauuni.com 
Edustaja Etelä-Karjala
Makkosen Pumppu ja Paneli
www.pumppujapaneli.fi 
takat, liedet, uunit, hellat

B 7

Omatalo Oy / 
Savonlinnan 
toimipiste
Olavinkatu 34 LH34, 57130 
SAVONLINNA
www.omatalo.com
Talomyyjä Pasi Tossavainen
Puh: 050-552 3465
pasi.tossavainen@ 
omatalo.com
Omatalolta avaimet käteen –to-
imitukset läpi Suomen. Omatalo 
muuntautuu juuri Sinun toivei-
den mukaan. Kerro meille un-
elmasi, me toteutamme sen 
valmiiksi.

C 4

Oras Oy 
Osaavat LVI ammattilaiset
Isometsäntie 2, 26101 RAUMA
www.oras.com
Puh : 02-83161
Info.Finland@oras.com 
Vesikalusteita

C 6 b1

Oscar Green Little 
House Oy 
Saattotie 1, 50130 MIKKELI
Osmo Puumalainen 
Puh: 044-251 4416 
info@ecohabitat.fi 
Terve asuminen ”SUOJATTU 
KOTI” Käsittää: siirrettävät Ok, 
paritalot ja rivitalot 40,55,63 
ja 78 m2.
Talot suojattu maan säteily-
iltä ja ympäristö säteilyiltä ym. 
Sisäilmatutkimus; AIR-AN uusi 
luotettava terveysperusteinen 
näytteenottojärjestelmä. www.si-
sailmantutkimus.com

D 5

Peura Talot Oy
Liiketie 18, 86800 PYHÄSALMI
www.peuratalot.fi
etunimi.sukunimi@peuratalot.fi
Puh: 044-776 7100
Edustaja: Pekka Rantanen 
Puh: 0400-358 426
pekka.rantanen@peuratalot.fi
Hirsitalot ja huvilat

D 8

Pihla – Ikkunat  
ja ovet
Lutakonaukio 1, 40100  
JYVÄSKYLÄ
www.pihla.fi
p. 0800 550 880
info@pihla.fi 
Ikkunat ja ovet mittojen mu-
kaan. Pihla – Varmasti hyvä.

B 15

Piipputalo Oy
Riihelänharju 4, 16320  
PENNALA
www.piipputalo.fi 
Piippupuhelin: 044-5025002, 
Fax: 03-7878333
yhteydenotto@piipputalo.fi
piiput korjaa piipputalo.fi 
Hormien massaukset, haponk-
estävät sisäpiiput, piipunpelli-
tykset ja hatut 

C 6

Polarstone Oy 
Sahakuja 6, 58300  
SAVONRANTA
Puh: 015-679320, 040-552 
8182
Fax: 015-679322
Allan Ruotsalainen
info@polarstone.fi 
www.polarstone.fi 
Serpentiinivuolukivi tulisijat, 
takat leivinuunit, takkaleivinuu-
nit, liesileivinuunit ja mittatilaus-
tulisijat.

D 11 - F 5

PT  Energiaporaus Oy 
www.pt-energiaporaus.fi
Maalämpökaivot ja poravesi-
kaivot

A 2

Puustelli / Saimaan 
Puustelli 
Suonionkatu 12, 53600  
LAPPEENRANTA
www.puustelli.com
Puh. 010 2777320
Jussa Joensuu,  
Puh. 0400-516 617 
Jussa.joensuu@puustelli.com
Puustelli-keittiöt, kodin kiintoka-
lusteet. 

G

Pönttöpalvelu
www.ponttopalvelu.fi
pontto13@gmail.com
Saunakulttuuri, Kerkes ki-
uaskivet

B 8

Raita Environment
Kuusikkotie 25, 01380 VANTAA
www.raita.com
helpdesk@raita.com
Puh: 0400- 912 111
Ympäristöystävälliset wc - lait-
teet mökille, pientaloon - Cin-
derella polttava wc - EV ECODRY 
kompostoiva vessa
jätevesijärjestelmät mökille, pi-
entaloon - RAITA BioBox puhdis-
tamot, suunnittelu

C 8 d1

Restakoti  Oy
Heinämäentie 20, 40250  
JYVÄSKYLÄ
www.restakoti.fi
Edustaja Etelä-Karjala:
Samuli Kuruaho
Puh: 050-325 1010
samuli.kuruaho@restakoti.fi
Hormisaneeraukset, kattopin-
noitukset. 

A 10

Saimaan Asennus Oy 
Valtakatu 15, 53600  
LAPPEENRANTA
www.saimaanasennus.fi 
Puh: 044-713 1280
info@saimaanasennus.fi 
Saimaan Asennus Oy on erikois-
tunut lämpöpumppujen myyntiin 
ja asennukseen. Palveluihimme 
kuuluu myös kameravalvonta-
järjestelmät sekä sähkö- ja an-
tenniasennukset.

C 4

Saimaan LVI-yhdistys 
- Osaavat LVI 
ammattilaiset
www.salviry.fi

B 11

Samitalo 
Teollisuustie 2, 75530  
NURMES
www.samitalo.fi 
Puh. 010 6339 500 (vaihde) 

etunimi.sukunimi@samitalo.fi
Edustaja:
Juha Leino
Leppäniementie 32, 53850 
Lappeenranta 
Gsm 0400-151 656
sisko.leino@samitalo.fi
Samitalo ja Kareliahallit

B 19

Savitaipaleen Kunta 
Kirkkotie 6, 54800  
SAVITAIPALE
www.savitaipale.fi 
Puh: 040-822 5357 
etunimi.sukunimi@savitaipale.fi 
Asumiseen, yrittämiseen ja va-
paa-ajanviettoon liittyviä palve-
luja, tuotteita ja yrityksiä. Koey-
rittäjä- ja koeasuja -idea. Vapaa-
ajanmessut 2017.

B 9

Sievitalo Oy 
Mestarintie 6, 67600  
KOKKOLA
PL 28, 67101 Kokkola
www.sievitalo.fi
Edustaja: Markus Lahtinen
Puh: 040-809 4767
markus.lahtinen@sievitalo.fi
Muuttovalmis koti

G 8

SisustusFuksia
www.vihersisustajasi.fi
Puh: 044-344 3115
lilli@sisustusfuksia.fi
Vihersisustuksen suunnittelu ja 
toteutus, viherkasvien huolto, 
silkkikasvien huolto, ekologin-
en vihersisustaminen. Sisustus-
suunnittelija, vihersisustaja Lilli 
Huurrekorpi kertoo viherkasvien 
hyvinvointivaikutuksista. Tiesit-
kö, että viherkasvit ovat hel-
poin ja edullisin tapa parantaa 
sisäilman laatua! Nouda vinkit 
ja välineet kasvien keväthuol-
toon! Tai kokoa oma kokoda-
ma-trendikasvi ammattilaisen 
vinkein. Hyviä viherkasvitarjouk-
sia! Yli 35 euron ostoksista lah-
jaksi kukkien lomakastelijaliina, 
arvo 7,50.

B 1

Skaala Ikkuna- ja 
Ovipalvelu Oy
Yrittäjäntie 25, 62375  
YLIHÄRMÄ
www.skaala.com
Puh : 010-835 4700
Gsm : 050-564 5868
Jukka.hytonen@skaala.com
Ikkunoita, ulko-ovia ja sisustu-
sovia

B 12

SLP Oy / E-K 
Lämpötalo
Paalukatu 3, 53500  
LAPPEENRANTA
www.eklampotalo.fi
puh: 050 306 3611, 050 347 
0451, 040 519 3248
Thermia maalämpö- ja il-
malämpöpumput, Energia- ja 
vesikaivot, Keruupiirit, LVI-työt, 
Takat ja piiput

C 7

Steelpro 
Edustaja:  
Itä- ja Kaakkois-Suomi
Tomi Matikka  
Puh: 045-888 2228
info@kaakonporrastalo.fi 
alumiinirunkoportaat 

B 6

Suaren Oy
gsm. 040-7645255
Punaherukankatu 26, 53500 
LAPPEENRANTA
fiksuikkuna.suaren.fi
pasi.hynynen@suaren.fi
Tuotteiden/palvelujen kuvaus:

Nykyaikaiset ja lämpimät MS-ik-
kunat. Energiatodistukset, läm-
mitystapavertailut ja LVI-suun-
nittelu.

A 8 - A 9

Suomen 
KattoCenter Oy
Vipusenkatu 19, 15230 LAHTI
www.kattocenter.fi 
Lappeenrannan toimipiste
Tullitie 8, 53100 Lappeenranta 
Keskus: 010 423 1550 
etunimi.sukunimi@ 
kattocenter.fi 
myynti@kattocenter.fi
Kaikkea, mitä kattosi tarvitsee. 
Peltikatot, tiilikatot, huopaka-
tot, kattopinnoitukset, sadevesi-
järjestelmät, kattoturvatuotteet.

B 21

Suomenniemen 
Säästöpankki 
Porrassalmenkatu 15,  
50100 MIKKELI
www.saastopankki.fi
Puh: 010 441 7380   
onko eri osoite?
etunimi.sukunimi@ 
saastopankki.fi 
Rahoituspalvelut

C 5

Suomen 
Terveysmaailma
Metsänneidonkuja 10,  
02130 ESPOO
etunimi.sukunimi@
terveysmaailma.fi
www.terveysmaailma.fi
Edustaja:  
pentti.tikkanen@gmail.com

C 6 b1  

Suvun Oy / Air-an
Pihlajatie 19 A, 36200  
KANGASALA
www.air-an.fi
Petteri Tiainen
Puh: 040-713 6485
petteri@air-an.fi
Air-an tekee sisäilmatutkimuksia 
uudella Aattela-menetelmällä. 
Sisäilma kosteudesta tiivistetään 
vesinäyte kuivajään avulla. Ves-
inäyte tutkitaan Turun Yliopis-
ton Biokemian laitoksella. Tulok-
set kertovat kuinka toksista eli 
myrkyllistä sisäilma on. Toksisu-
uden lähde voi olla rakenteis-
sa piilevä home tai esim. desin-
fioivat pesuainejäämät tai uudet 
rakennusmateriaalit. Menetelmä 
on nopea ja luotettava. Air-an 
suorittaa näytteenottoja laajasti 
Itä-Suomen alueella. Kysy lisää: 
Petteri Tiainen, p. 040-7136485

A 13

Termex Eriste Oy 
PL 34, 43101 SAARIJÄRVI
p. 0207 809 880
www.termex.fi
etunimi.sukunimi@termex.fi
Termex-lisäeristyspalvelu 
säästää luontoa ja lompakkoa!

D 4

Tiivi 
Lutakonaukio 1, 40100  
JYVÄSKYLÄ
www.tiivi.fi
Tiivi Myyntipalvelu  
0800 184 484
vaihde@tiivi.fi
Tervetuloa tutustumaan mul-
listaviin Tiivi Kristalli ikkuna- ja 
ovituotteisiin. Asiantuntijamme 
avulla löydät ratkaisut vaativ-
impiinkin kohteisiin. Valikoimis-
samme myös autotalliovet ja li-
ukuovet. Markkinoiden laajim-
mat takuut. Sertifioitu asennus. 
Tiivi - enemmän kuin ikkuna!

Asunto
Rakentaja

&

MESSUT
´17 Näytteilleasettajat  

ja tuotteet: 
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A 3

Tilespoint 
www.tilespoint.fi
Suonionkatu 12, 53600 LAP-
PEENRANTA
puh: 010-277 7320 
jussa.joensuu@puustelli.com 
Lattiapinnoitteet, lattia- ja seinä-
laatat, myös asennukset.

B 20

Timberkoti
www.timberkoti.fi
Valmistaja: 
Finnlamelli Oy, Teollisuustie 18, 
62900 ALAJÄRVI
Puh. 06-557 0300
etunimi.sukunimi@timberkoti.fi  
Edustaja: Anne Mäkinen
Puh:  044-360 7447
anne.makinen@timberkoti.fi
Finnlamelli on tuonut markki-
noille oman modernia arkkite-
htuuria edustavan Timberkoti-
tuotteen. Timberkodissa yhdisty-
vät vanha hyväksi koettu pilar-
ipalkkirakenne, nykyaikainen 
muotokieli ja hienot talon luon-
netta korostavat yksityiskohdat.

E 5

Topi-Keittiöt  Oy
PL 46, 85101 KALAJOKI
www.topi-keittiot.fi
Puh : 08-469 5500,  
Fax : 08-460 768

etunimi.sukunimi@ 
topi-keittiot.fi
Topi-Keittiöt Lappeenranta
Myllärinkatu 4, 53 550 Lap-
peenranta 
Edustaja Etelä-Karjala: 
Jutta Kontto,  
Puh: 044-540 0457
jutta.kontto@topi-keittiot.fi 
Kodin kiintokalusteet - Keittiöön 
ja koko kotiin, Topilta!

F 5

TOSHIBA Suomi
www.toshibasuomi.fi
lämpöpumput, jäähdytyslaitteet

A 11

Turner Ovipalvelu Oy
www.turner.fi
Ymmyrkäisentie 8, 85100 
KALAJOKI
Puh: 0207 330 330
info@turner.fi 
Turner ovet ja ikkunat

C 8 d

Turva Keskinäinen 
Vakuutusyhtiö
Kievarinkatu 1, 53100  
LAPPEENRANTA
www.turva.fi
Henkilöasiakkaiden palvelu
010 19 5110 
Yritysasiakkaiden palvelu
010 19 5107
etunimi.sukunimi@turva.fi 

Vakuutuspalvelut yksityisille ja 
yrityksille

C 4

Vallox Oy 
Osaavat LVI ammattilaiset
Myllykyläntie 9-11,  
32200 LOIMAA
www.vallox.com 
Puh: 010 7732 200, Fax: 010 
7732 201
etunimi.sukunimi@vallox.com
Markkinoiden parhaat ilman-
vaihtokoneet lämmön talteeno-
tolla (energialuokka A+). 
Blue Sky -ilmanjakojärjestelmä 
pieneen tilaan, taipuisa ja help-
po asentaa. Liesikuvut- ja tuu-
lettimet

D 3

Verisure Oy
Visiting address: Televisiokatu 
3, HELSINKI
P.O. Box 80, FI-00241 HELSINKI
www.verisure.fi
Asiakaspalvelu, arkisin 8-20
Puh: 010 217 9195
asiakaspalvelu@verisure.fi 
aluejohtaja Ilkka Siponen 
Puh: 040-828 0790 
etunimi.sukunimi@verisure.fi
Kodinturvapalvelut

A 11

Vp-lasitus Oy
Niemenkatu 79, 15240 LAHTI
www.lasitus.fi 

Edustaja: Timo Tolvanen
Puh: 044-988 587
timo.tolvanen@lasitus.fi 
Parvekelasit, terassilasit, kaide-
lasitukset omakotitalo / kerro-
stalomarkkinoihin ja ammatti-
taidolla räätälöidyt valmisteras-
si ratkaisut.

C 7

Westwood 
www.westwood.fi 
Edustaja: Itä- ja Kaakkois-Suomi
Tomi Matikka  
Puh: 045-888 2228
info@kaakonporrastalo.fi 
puuportaat

D 9

Älvsbytalo Oy
Keskustie 23, 61850  
KAUHAJOKI
www.alvsbytalo.fi
Puh : 020 7939 620,  
Fax : 020 7939 637
asiakaspalvelu@alvsbytalo.fi
Edustaja: Mika Linden
mika.linden@alvsbytalo.fi
Puh: 044-977 2612
Älvsbytalo myy ja valmistaa muut-
tovalmiita, laadukkaita puutalo-
ja markkinoiden edullisimpaan 
hintaan.  Talo toimitetaan tilaele-
mentteinä tontille ja muuttamaan 
pääsee jo 4 viikon kuluttua. 

Asunto
Rakentaja

&

MESSUT
´17

Whirpool AWE6100 
PESUKONE
- 6 kg täyttömäärä
- 1000 krs/min linkous
- A++ energialuokka

Whirpool WUO 3T321 
ASTIANPESUKONE
- 60 cm leveä
- Power clean, A++ energialuokka
- Hiljainen 41 db

Pesukoneiden ostajille pesuaineet KAUPAN PÄÄLLE!

Esimerkkejä kodinkonetarjouksista:

Talo  

täynnä  

muitakin  

rajuja  

tarjouksia!279,- 399,-

KEITTIÖREMONTIN KEVYT VAIHTOEHTO.

Kysy myös  

edullisia 

rahoitustarjouksia. 

esim. 30 kk korotonta 

maksuaikaa keittiön 

ostajalle!

Lappeentie 41, 55100 Imatra. Puh. 020 789 0560.
Avoinna ark. 9.30 – 17.30, la 10 –14 Varaosat ja huolto ark. 9.30–17.30

Tarjoukset myös verkkokaupassa 24/7

www.kisaimatra.fi

Tervetuloa tutustumaan  
keittiö- ja kodinkonemallistoomme! 

Keittiöremontin ostajalle vaimennetut 
laatikostot vakioiden hinnalla!

Tervetuloa

KEITTIÖ/KODINKONEPÄIVÄT  
PERJANTAINA JA LAUANTAINA 27.-28.1. klo 10 alkaen

Kysy myös  

PERJANTAINA JA LAUANTAINA 27.-28.1. klo 10 alkaen

PE 27.1. 
PULLAKAHVIT!

TEHTAAN 

EDUSTAJAT 

PAIKALLA  

PE/LA

(ovh 399,-) (ovh 599,-)

Rajoitettu 

erä!
Rajoitettu 

erä!

Valitsemalla Samitalon pääset vaikuttamaan 
kotisi suunnitteluun aina pieniä yksityis-
kohtia myöten. Saat Samitalon tarvittaessa 
vaikka valmiiksi tehtynä.

www.samitalo.fi

MEILTÄ SAAT MYÖS:

TUOTANTO- JA TOIMITILAT
www.kareliahallit.fi

Talo- ja hallimyynti:
Juha Leino puh. 0400 151656 
Sisko Leino puh. 040 8447108

info@leinoconsulting.fi

www.leinoconsulting.fi

Löydät
meidät
osastolta

C4
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Lappeenrantalainen sisus-
tussuunnittelija (SI) Johan-
na Huomo on omasta mie-
lestään väärä vastaamaan 
kysymykseen, mitkä sisus-
tustrendit ovat tänä vuonna 
pinnalla.

-En mene trendien peräs-
sä. Mielestäni kestävä sisus-
taminen kannattaa, ei vuo-
sittain mielihalujen mukaan 
sisustuksen vaihtaminen, 
Huomo toteaa.

Trendit voivat vaihtua si-
sustusmaailmassa pari ker-
taa vuodessa, mutta Huomo 
on iloinen, että havaittavis-
sa on minimalismia ja pää-
töksiä ymmärretään harkita.  
Tämän hetkisistä ihmisten 
suosikeista Huomo nimeää 
luonnonläheisyyden, har-
monisuuden ja rentouden.

-Käännytään enemmän 
kotiin ja kotia tehdään itsel-
le, ei edustuskodiksi.  1950-
luku ja sen aikainen keveys 
on ollut pinnalla.

Materiaaleista Huomo 
mainitsee puun sekä mar-
morin, joka on pitkästä ai-
kaa taas muodikas. Väreissä 
näkyvät tummat sävyt, esi-
merkiksi viininpunainen ja 
tummansininen. Värit ovat 
kuitenkin sisustamisessa 
vain pintaraapaisu.

-Harmaa saattaa olla 
väistymässä, se on ollut pit-
kään suosittu, Huomo sa-
noo.

Sisustussuunnittelija 
ei trendeistä piittaa

Ihmiset haluavat 
panostaa tänä 
päivänä vapaa-
aikaan paljon. 
Sisustus-
suunnittelijan 
mielestä tärkeää on 
panostaa kestäviin 
materiaaleihin ja 
esineisiin.

Johanna Huomo haluaa käyttää olemassa olevia tavaroita mieluummin kuin hankkia uutta. ”Ihmiset sanovat usein kotia remontoidessa,  että heitetään 
kaikki vanha pois. Itse yritän miettiä, voisiko esinettä muuttaa jotenkin tai käyttää sitä vaikka toisessa huoneessa.”

  
  

  
  

  
      
  
  

  
  

Tervetuloa osastollemme tutustumaan 

vuokrakone- uutuuksiin! 

HolidayClub Saimaa 28.-29.1.2017 

Te

vu

LÖYDÄT MEIDÄT OSASTOLTA C 2 

siin!
Tervetuloa messu-
osastollemme, 
annamme vinkkejä 
jätepulmiin. 

Osallistu myös 
Sorttis-lajittelu-
järjestelmän arvontaan!

Kiristääkö kierrätys?

Jurppiiko jätteet?
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Huomo kertoo itse olevan-
sa kestävä sisustaja. Nykyisin 
hän yrittää miettiä, mikä kes-
tää aikaa sekä silmää.

-Oma tyyli on muuttunut 
paljon. Nuorempana osti hal-
paa ja helppoa, nykyisin mie-
tin todella tarkkaan että tava-
raa ei tulisi heitettyä roskiin. 
Vaikka halvassa ei välttämät-
tä ole mitään vikaa, haluan 
että tavaralla on paikka myös 
seuraavan sisustuskauden ai-
kana.

Kestävä sisustaminen tar-
koittaa Huomon mukaan 
yksinkertaisesti pois kerta-
käyttöisyydestä menemistä. 
Omilla valinnoilla voi vaikut-
taa paljon.  Materiaali- ja huo-
nekaluvalinnoiden pitäisi olla 
kestäviä, mutta myös turvalli-
sia ja terveellisiä.

-Yhä enemmän puhutaan 

herkistymisestä erilaisille ai-
neille. Se, mitä materiaale-
ja huonekalut sisältävät, vai-
kuttaa.  

Huomo muistuttaa, että 
materiaalia valitessa kan-
nattaa miettiä, onko sille jo-
tain tehtävissä, jos materi-
aali vahingoittuu. Kaiken 
uudelleen laittaminen tu-
lee usein kalliimmaksi kuin 
kerralla laadukkaan valitse-
minen. 

-Voi olla, että materiaalin 
huollettavuus teettää enem-
män töitä, mutta sen tuntu-
ma on ihan erilainen. Mieti, 
oletko joka päivä iloinen va-
linnasta ja tee valintoja, joi-
den kanssa haluat elää.

Tänä päivänä sisustus-
suunnittelijan työhön kuuluu 
paljon kaikenlaista. Uudisra-
kentajille Huomo toivoo li-

sää rohkeutta sisustussuun-
nittelijan käyttöön. Huomo 
on tehnyt alalla töitä kohta 
kolme vuotta, ja eniten teh-
dään saneerauksia.

-Ihmiset panostavat va-
paa-aikaan,  loma-asuntoi-
hin. Niin sanotussa toises-
sa kodissa halutaan viihtyä.

Omassa toimistossaan, 
Into Designissa, työskente-
levä Huomo muistuttaa, että 
sisustamisessa voi olla ky-
seessä isot rahat, joten ma-
teriaalivalinnat erityises-
ti uudisrakennuksissa ovat 
tärkeitä. Virheet voivat tul-
la kalliiksi.

-Kannattaa perehtyä sii-
hen, mistä maksaa. Ym-
märrän, että kun ei ole bud-
jetissa ylimääräistä niin 
sisustaminen on se mistä 
nipistetään. Itse toivon, että 
rakentaessa olisi ollut mu-
kana joku, joka olisi kerto-
nut miten kannattaa tehdä.

Huomo ei ole perehtynyt 
KonMari -kirjan myötä suo-
sioon nousseeseen mini-
malismiin syvällisemmin, 
mutta pitää siitä, että kaikki 
tavarat hankitaan harkitusti. 
Kaiken laittaminen kiertoon 
on järkevää, mutta.

-Ei se pelasta maailmaa, 
että koko ajan ostetaan uut-
ta ja viedään vanhaa kirppu-
torille. Ei pitäisi myöskään 
hankkia turhaa tavaraa. 
Meillä kaikilla on varmasti 
liikaa kaikkea.

Kuvassa parkettia, mikä ainoana Suomessa on saanut 
Suomen Allergia- ja Astmaliiton allergiatunnuksen.

Imatran kaupunki
Asunto&Rakentaja messuilla
28. – 29.1.2017

asuimatralla.fi

Esittelyssä kaupungin vapaat tontit ja Imatran Lämpö Oy. 

Neuvomassa ja keskustelemassa rakennusvalvonnan am-

mattilaiset. Lisäksi mielenkiintoisia haastatteluja. Osasto 

avoinna la-su klo 10-17.

LAUANTAI  

11.00 Imatran monipuolinen tont-
titarjonta, kaupungingeodeetti Sini 
Pekkala  

13.00 Rakentajaksi Sienimäenrantaan, 

Elisa ja Matti Mäkelä 

15.00 Mitä tapahtuu hulevesiver-
kostolle? Vs.vesihuoltopäällikkö Kari 
Pietarinen, Imatran Vesi 

SUNNUNTAI 

11.00 Kaukolämpö lämmitysmuotona, 

Imatran Lämpö Oy:n toimitusjohtaja 
Vesa-Pekka Vainikka 

13.00 Imatra keskittyy korjausvelan 
lyhentämiseen, mitä kuuluu onnistu-
missuunnitelmalle? kaupungininsinöö-
ri Lassi Nurmi 

15.00 Meltolan nollaenergiahirsitalo. 
Tuliko unelmasta totta? Nollaenergia-
hirsitalon rakentaja, tekniikan tohtori 
Antti Kosonen 

Haastattelut ovat nähtävissä myös  
suorina lähetyksinä verkossa.

Toteuta unelmasi  

Haaveissa omakotitalo, 
hirsihuvila tai muu 

vapaa-ajan rakennus?
Tule tapaamaan meitä osastolle B/7
– tehdään yhdessä unelmista totta. 

Honka-myyjä Jari Tolvanen, 
050 559 4850 ja jari.tolvanen@honka.com

Valtakatu 45, 53100 Lappeenranta
WWW.HONKA.FI  

Bauer Watertechnology Oy

Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa

puh. (09) 276 99 556

www.bauer-wt.com

email: info@bauer-wt.com

5
järkisyytä valita

vedenkäsittely

1. Lisää putkiston käyttöikää

2. Suojaa putkistojärjestelmää

3. Vähentää energiankulutusta

4. Varmistaa erinomaisen vedenlaadun

5. Tuo merkittävää kustannussäästöä

TUTK
ITTU

Ti

et
eel

lisesti

todiste
tt
u

Olemme mukana Asunto ja Rakentaja -messuilla 

Lappeenrannassa 28.-29.1.2017.

Tervetuloa käymään osastollamme B2!
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-Ei löytynyt hyvää, joten 
päätettiin rakentaa itse, pe-
rustelee Jonne Lakanen pää-
töstä itse rakentaa.

Lakaset etsivät pitkään 
lähialueilta omakotitaloa. 
Talon piti sijaita tarpeeksi 
kaukana, mutta hyvien kul-
kuyhteyksien päässä.

Lakasilla oli kriteereinä 
talolle myös luonnonlähei-
syys, lapset halutaan kas-
vattaa maalla. Lisäksi ener-
gia- ja ympäristötekniikkaa 
opiskellut Laura halusi vai-
kuttaa talon pohjaratkai-
suun, eikä valmiissa talopa-
keteissa ollut mieleisiä.

-Halusin kodinhoitohuo-
neen tiettyyn kohtaan ta-
loa, ja makuuhuoneiden 

lukumäärä oli tärkeä. Olo-
huneen ja keittiön piti myös 
olla yhtenäistä tilaa, luette-
lee Laura.

Tontti 
vanhemmilta

Perheen kaksivuotiaat kak-
soset Kuisma ja Aarni sekä 
kohta viisivuotias Otso pää-
sevät tulevaisuudessa omiin 
huoneisiin.  Puutalon pitäisi 
valmistua huhti-toukokuus-
sa. Taloa alettiin rakentaa 
viime kesänä, jolloin tontilla 
ollut entinen talo purettiin.

Erityistä Lakasten ratkai-
sussa on se, että tontti sijait-
see 50 metrin päässä Lauran 
vanhempien talosta.  Laka-
set päättivät vuokrata tontin 
vanhemmilta.

-Olimme puhuneet siitä 
jo pitkään, ja kun vanhem-
pani päättivät ostaa tontin, 
oli helppo lähteä rakenta-
maan, sanoo Laura.

Lauran isä on ollut vah-
vasti mukana rakentamises-
sa, ja lisäksi heillä on palkat-

Talo rakentuu ilman 
tarkkaa aikataulua

Laura ja Jonne 
Lakanen rakentavat 
taloa Nyrhilän 
kylään, 15 kilometrin 
päähän keskustasta. 
Perheessä on kolme 
alle viisivuotiasta 
lasta.

tuna tuttu timpuri. Lakaset 
kehuvat kaikkien työnteki-
jöiden työpanosta. Lauran 
äiti on huolehtinut raken-
tajien ruokahuollosta sekä 
ollut muutenkin apuna. Il-
man vanhempia kumpi-
kaan ei olisi rakentamiseen 
ryhtynyt.

-Lauran eläkkeellä ole-
va isä on mielestäni saanut 
uutta virtaakin, eikä malta 
pysyä työmaalta poissa, hy-
mähtää Jonne.

Kotona lasten kanssa ole-
va Laura ja lukiossa lehtori-
na työskentelevä Jonne teke-
vät rakennustyömaalla töitä 
iltaisin, viikonloppuisin ja 
lomilla. Selvitettäviä asioi-
ta on ollut paljon, eikä kaik-
keen riitä aika.

-Jos olisin tehnyt jotain 
toisin, niin olisin varmaan-
kin perehtynyt asioihin vie-
lä lisää. Mutta kaikkea ei voi 
tietää, tehdessä oppii, poh-
tii Laura.

Lakasten mukaan paras 
apu rakentamisessa on hyvä 
ystävä tai ammattilainen, 

joka tietää rakentamisesta.
-Lomakkeita ja määrä-

yksiä on todella paljon. Ny-
kyisin sekin määritellään 
tarkasti, miten paljon eris-
teitä talossa täytyy olla, sa-
noo Jonne.

Jokainen työvaihe 
tuntuu pitkältä

Vaikka talon rakentamisen 
sanotaan olevan yksi elä-
män stressaavimpia asioita, 
Lakaset sanovat sen olevan 
myös mukavaa. Talon val-
mistumisella ei ollut tark-
kaa aikataulua, mutta Laka-
set eivät halunneet odottaa 
että lapset olisivat isompia.

-Ei siitä olisi mitään iloa 
enää kymmenen vuoden 
päästä, sanoo Laura.

Huonoiksi puoliksi Laka-
set sanovat sen, että työvai-
heet kestävät pitkään. Jonne 
Lakanen oli ennen vastaan 
itse rakentamista.

-Jokainen työvaihe tun-
tuu todella pitkältä, kun itse 
tekee, huokaisee Jonne.

Jonne ja Laura Lakasen puutalo valmistuu kesään mennessä. Nyrhilässä sijaitsevaa taloa on rakennettu itse viime 
kesästä. ”Kaikki on sujunut hyvin, ja meillä on käynyt hyvä tuuri työntekijöiden kanssa. Timpurin ja Lauran isän kautta 
oleme saaneet työntekijöitä”, kehuu Jonne.

PORAKAIVOJEN HUOLTOLIIKE

LAMMINRANTA

Katso tarkemmin
www.porakaivohuolto.net
p. 050 3680 001

 0400 313 819

t�)VPMUP�������t�1PSBLBJWPKFO�QVIEJTUVLTFU

MILLOIN VIIMEEKSI 
103","*704*
0/�16)%*45&556 

Kysy

talvi-

tarjousta! 

OSAAMISTA

KARJALAN KUNNAILTA

p. 013 626 622,
050 567 0003
Tohmajärvi

Q Porakaivot vesitakuulla
QMaalämpökaivot/-järjestelmät
QVesipumput asennettuna

MUISTA
KOTITALOUSVÄHENNYS!

Sisustus & piha
suunnittelusta toteutukseen

Tapaat Johannan 

Puustellin osastolla

lauantaina!

Sisustus

Johanna Huomo | 044 077 4409

Piha ja vihersisustus

Eija Johansson | 050 3507 696

  teräskatteet

  kattoturvatuotteet

  sadevesijärjestelmät

Asiakaspalvelumme on avoinna  

ma–pe klo 8–16, tervetuloa! 

Metehe Oy  

Voimakaari 17 

54100 Joutseno

p. 0207 639 640

myynti@metehe.fi

www.metehe.fi

MYYNTI SUORAAN TEHTAALTA. 
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Talon rakentaminen vaatii paljon selvitystyötä ennen kuin pääsee tekemään. ”Ei talon 
tarvitse olla täydellinen, mutta siihen pitää olla tyytyväinen”, sanovat Laura ja Jonne 
Lakanen. Kuvassa myös parin lapset Otso, Kuisma ja Aarni.

Laura on maalannut talossa ahkerasti. Kolme kerrosta maalia tuntuu paljolta, kun sen 
laittaa jokaiseen huoneeseen.

ILMAINEN
PYSÄKÖINTI

JOKA SUNNUNTAI KLO 12–16. TERVETULOA!

1N
o
-

Avoinna:  ma-pe 7.30–20,  la  9–18,  su 12–16
Kauppakeskus Gal ler ia,  Kauppakatu 40,  Lappeenranta

 /gallerialappeenranta & gallerialappeenranta.fi
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Messupäällikkö:  
Kari Pulkkinen, www.expomedia.fi

Kustantaja: Kaakon Viestintä Oy

Jutut ja kuvat:  
Jenni Silvennoinen, Matti Ojutkangas, Vesa Vainio

Taitto: Kaakon Viestintä Oy / ilmoitusvalmistus, 
Mikkeli

Painos: 51.000 kpl

Jakelu: Etelä-Saimaan yhteydessä 25.1.2017 
ja Uutisvuoksen yhteydessä 26.1.2017

Painopaikka:  
Kaakon Viestintä Oy / Kouvolan paino, 2017

Asunto & RAkentAjA  
eRikoislehti

1́7

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

 Puh. 010 441 7350

AIDOSTI PALVELE-
VASTA PANKISTA

Aptttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttteett tteett tt

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

Aptttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttteett tteett tt

Kaakon Lämpöpumppu Tmi

Ilmalämpöpumput
Myös huollot

Tee vuoden paras
päätös! 

Osta energiatehokas 
ja kovissakin pakka-
sissa toimintavarma 
Mitsubishi Electric 
ilmalämpöpumppu 

meiltä!

Uusi mullistava menetelmä sisäilman 

toksisuuden mittaamiseen! 

 

 

   

 

Tule tutustumaan tarkemmin - A16 

- Liukuovet
- kaapistot

- säiLytysjärjesteLmät
- pukeutumishuoneet

- tiLanjako-ovet

- LauDepaketit  - kiukaat  - Lasiseinät  - vaLot  - paneeLit

maaiLman ostetuin itaLiaLainen keittiÖ

SUUNNITTELU – MYYNTI – ASENNUS 
SUONIONKATU 23, 53600 LAPPEENRANTA    p. 040 150 6310

MYYMÄLÄ AVOINNA ARKISIN 11-17    www.4indoor.fi 

kiukaat
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Esittely-

takkoja 

vähintään

-25% 
alennuksella

Uudistamme studiota — esittely-
takkoja edullisesti. Toimi heti!

Tulikivi-studio 
Lappeenranta 
Suonionkatu 27
puh. 0403 063 072
ma-to 10-17, muutoin sop. mukaan

Imatran Vaneri ja Kaluste
Sukkulakatu 13, 55120 Imatra

P. 045 315 5567 ja 040 160 7719

vanerimyynti@toiviainen.fi

t�):%3"6-**,,"-&5,65�
� 5"37*,,&&5�+"�"4&5&-."5
t�1665"7"3"�+"�3",&//645"37*,,&&5
t�.""/3",&//6456055&&5
t�7"/&3*5�-&7:5�+"�,"-645&&5�
� .*55"5*-"645:½/

Kuusamo Saapunki

Viimeiset  
talvitoimitukset  

ja ensi kevään  
parhaat toimitusajat  

nyt myynnissä!

Tilaa esitteet kotisivuiltamme 

ja pyydä nyt Ahdilta hyvä tarjous!

www.kuusamohirsitalot.fi

Ahti Suokas

Puh. 0400 649 875

ahti.suokas@

kuusamohirsitalot.fi

HORMIPARTIO

Suomessa tapahtuu vuosittain lähes 600
tulipaloa, joiden syynä on huono hormi. 
Tiedätkö missä kunnossa talosi hormit ovat?

TILAA ILMAINEN
HORMITARKISTUS

HORMIPARTIO

OTA YHTEYTTÄ, NIIN VARMISTETAAN
TALOSI TURVALLISUUS: 0400 353 489

Hormipartio Oy on yhdistänyt alan parhaat 
asiantuntijat saman katon alle!
Hormimestareillamme on vuosien kokemus 
hormien korjaamisesta. Korjaamme hormit 
liukuvalumenetelmällä joka on ollut 
Suomessa käytössä noin 30 vuoden ajan, se 
on nopea ja edulinen tapa saneerata kotisi 
hormit turvallisiksi ja toimintavarmoiksi.   

www.hormipartio.fi

Osastomme
messuilla on C 6
keskikäytävä.

Liesileivinuuni
Iso-Heili
messutarjouksena
3200€ + asennus.

POLAR-

STONE



Topi Lappeenranta: Myllärinkatu 4, 044 5400 457, ma-pe 10.30-17, la sop. muk., topi-keittiot.fi

Uusinta kalustemuotia!
U u t t a  k e i t t i ö ö n  j a  k o k o  k o t i i n  To p i l t a !

Tule tutustumaan 

kotimaiseen 

kalustemuotiin

osastollemme E5.

Messuetuna keittiön lami-

naattitasot kaupan päälle.

M e s s u e t u  v o i m a s s a  u u s i i n  k u l u t t a j a -

t i l a u k s i i n  m a a l i s k u u n  l o p p u u n  s a a k k a .

Mukana osastollamme myös

Sisustus-Sirpa, Pientä mökki-

remonttia -tv-ohjelmasta tuttu.

Muista 

Topi-

rahoitus!

Kun teet talokaupat 
28.2.2017 mennessä.

Jukkamyyjä
Pia Westerlund

puh. 050 4069 462
pia.westerlund@jukkatalo.fi

Pyydä tarjous &

8 voittoa!

ASUMISEN EDELLÄKÄVIJÄ VUODESTA  1968

TALO
Jukkatalo mukana 

ASUNTO JA 

RAKENTAJA-

MESSUILLA 

Tulossa 

ASUNTO

ESITTELYITÄ

SEINÄRAKENNE 

SAATAVILLA KAIKKIIN 

TALOMALLEIHIMME

seuraa ilmoittelua!




