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Voisi kuvitella, että ihminen välittäisi 
eniten maailmassa omasta hengestään. 
Mutta niin ei taidakaan olla, tämän olen 

monta kertaa tänä syksynä huomannut. 

Kaikkihan tämän tietävät

Muistan nähneeni runsaasti valistusta ai-
heesta telkkarista jo lapsena. Autokoulussa  
kyseinen asia havainnollistettiin draamaa 
käyttäen niin hyvin, että on pysynyt mielessäni  
edelleen. Oma äitini muisti aina varmistaa, 
että takissani ja repussani roikkui varmasti 
vähintään yksi. Äitini huolehtiminen on periy-
tynyt minulle ja olen sen tartuttanut muuhun 
perheeseeni. Kyse on tietenkin heijastimesta. 
Heijastin: erittäin halpa, mutta tehokas henki-
vakuutus. 

Kuluneen syksyn pimeinä, märkinä aamuina 
ja iltoina olen joutunut autoillessani erittäin 
moneen todella läheltä piti tilanteeseen. Tum-
miin vaatteisiin pukeutuneet aikuiset ihmiset 
ovat ympärilleen katselematta, täysin muusta 
liikenteestä piittaamatta, kävelleet ja pyöräil-
leet vauhdilla autoni eteen. Onneksi olen ollut 
valppaana, eikä nopeutta ole ollut paljoakaan. 
Olen siis ehtinyt pysähtyä. Ja järkyttyä. 

Eniten onnettomuuksia tapahtuu  
kaupungissa

Rakkaat kanssaihmiset, kaupungin katu-
lamppujen valossa sinä näet lukea kirjaa ja 
sinusta voi tuntua, että valaistusolosuhteet 
ovat hyvät. Ja siitä huolimatta autosta sinua 
ei huomaa, ennen kuin olet jo auton edessä, 
jolloin on myöhäistä. Sade ja sumu heikentävät 
näky vyyttä entisestään. 50 km vauhdissa auto 
liikkuu 14 metriä sekunnissa ja kuskilla menee 
noin 1 sekunti reagoida. Mieti sitä.

Tieliikennelaki velvoittaa jalankulkijaa  
käyttämään heijastinta pimeän aikana tiellä 
liikkuessa.

Jos sinulla ei ole vielä heijastinta takissasi, 
voit hakea sellaisen Portsan Annanpuistosta. 
Portsan hyvän mielen heijastinpuu on meitä 
kaikkia kulkijoita varten. 

Nautitaan pimeästä ajasta, kynttilän valosta 
ja kakluunien lämmöstä. Muistetaan käyttää 
pimeällä heijastimia!

Sari Raunell 
puheenjohtaja@portsa.fi

Kummottos puheenjohtaja sanois?

Voisi kuvitella, että 
ihminen välittäisi 
eniten maailmassa 
omasta hengestään.
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kuvataan Portsassa

Tuottaja Mats Långbacka ja käsikirjoittaja Annina Holmberg ammensivat omista 
kokemuksistaan valmistellessaan draamasarjaa vanhemmista jalkapallokentän lai-
dalla. Turkuun syntyi fiktiivinen jalkapalloseura Aura United, jota seurataan sarjassa.

TV-sarjan kuvauspaikkoja 
haetaan

Yksi keskeisistä sarjan paikois-
ta on Portsa. Jalon pihaa Heikki-
länkadulla oli ehdotettu yhdeksi 
kuvauspaikaksi. Samalla kun pi-
haamme katsastettiin elokuussa, 
kierreltiin myös naapureissamme 
sisällä, mahdollisia kuvausasuntoja 
etsien. Muutaman päivän kuluttua 
paikalle tulivat lisäksi ohjaaja, la-
vastaja ja muutama muukin hen-
kilö. He taisivat lopulta käydä use-
ampaankin kertaan. Jalon piha sai 
kuvaussopimuksen. Naapurimme 
asunnon yläkertakin valikoitui yh-
deksi kuvauspaikaksi ja kellarim-
me sai heti kiinnityksen. Lopulta 
kävi niin, että kotimme olohuone ja 
keittiökin valittiin sarjan yhdeksi 
kodiksi.  Kohti kuvauspäiviä siis!

Portsa, melkein Hollywood

Kuvauspäiviä on nyt takana muu-
tama. Uteliaina ja mielenkiinnolla 
olemme seuranneet, miten tv-sarja  
rakentuu. Hollywoodin tapa on 
olevinaan elokuvista tuttua, mut-
ta suomalaisen tuotannon budjetti 
taitaa olla hitusen pienempi. 

Jalon tiilisessä piharakennukses-
sa on vanha pesutupa. Se sovittiin 
kuvausryhmän cateringin käyt-
töön ja ruokailutilaksi. Pesutupa on 
kylmä tila, siellä ei ole lämmitystä. 
Kuvittele itsesi sinne syömään la-
kisääteisinä ruokailuhetkinä työ-
kavereidesi kanssa lokakuisena 
tai marraskuisena pakkaspäivänä. 

Kaukana on siis glamour ja kolme 
tähteä kunkin näyttelijän oman 
loistokkaan asuntovaunun ovessa. 
Meidän kotimme yläkerran yksi 
makuuhuoneista toimii asunnos-
samme tehtävien kuvauspäivien 
aikana pukutilana, jossa näytteli-
jät vaihtavat kunkin kohtauksen 
vaatteet.

Teksti ja kuvat: Sari Raunell

Näyttelijät pukeutuvat ja 
keskittyvät seuraavaan 

tilanteeseen tyttäreni 
Legojen, itse askarreltu
jen hevostallien ja yksi

sarvisten keskellä.

Långfilm Productions Oy:n ja Yle Draa-
man Turkuun sijoittuvassa 8-osaisessa 
draamasarjassa päästään jalkapallovan-
hempien maailmaan. Kilpailu kentän lai-
dalla on kovempaa kuin kentällä, jossa 
Aura Unitedin 12-vuotiaiden edustusjouk-
kue treenaa ja pelaa. Siinä missä nuorilla 
on reilu urheiluhenki, eripuraiset vanhem-
mat saavat riidan aikaiseksi niin buffetin 
hoidosta, joukkueenjohtajan valinnasta 
kuin varojen keruustakin.

Joukkueen menestymisen lisäksi jänni-
tetään, kasvaako riitaisista vanhemmis-
ta yhteen hiileen puhaltava porukka. Se, 
mikä on jonkun vanhemman mielestä 
normaalia jälkikasvun kannustamista, 
on toisen mielestä röyhkeää oman edun 
ajamista. Osaa vanhemmista ei jalkapallo 
kiinnosta, he ovat kentän laidalla silkas-
ta velvollisuudentunnosta ja osallistuvat 
mokkapalatalkoisiin ja sukkamyyntiin pit-
kin hampain. Sarjasta saattaa hyvin löytää 

itsensä, vaikkei olisikaan seissyt varpaat 
jäässä kentän laidalla jälkikasvuaan kan-
nustamassa, hengitys huuruten ja jäähty-
nyt makkara kädessä.
Kentän laidalla -sarjan kuvaukset alkoivat 
Turussa lokakuussa ja jatkuvat kesään 
2020 saakka. Sarja esitetään Yle TV1:ssä 
ja Yle Areenassa alkuvuodesta 2021. 

Kentän laidalla tv-sarjaa

Lehdistötiedote:
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Osoittautui, että eräs näyttelijä onkin  
kissalle todella allerginen, joten veimme hänet,  
siis kissan, pikaisesti hoitoon muualle.

Hiljaisuus, kamera käy

Kameralla saatetaan kuvata sa-
maa kohtausta useasta eri suun-
nasta ja kyllä: ennen ottoa todel-
lakin huudetaan kuvausryhmälle 
harjoitushiljaisuus ja ennen varsi-
naista ottoa kuvaushiljaisuus. Ku-
vausklaffiakin käytetään, se toimii 
tärkeänä merkkinä kohtauksesta 
leikkaajalle. 

Ulkokohtauksissa tekniikan tar-
vitsema pöytä sijoitetaan ovinaa-
purimme pihalle. Ohjaajan tuo-
li asetellaan parhaalle paikalle. 
Lavastajat, äänittäjät, maskeeraaja 
ja useat tekniikan henkilöt valmis-
televat kohtauksen. Ohjaaja antaa 
viimeiset vinkit ja neuvot. Kamera 
käy. Äänestä vastaavalta kysytään 
oton jälkeen, häiritsivätkö kadulta 
kuuluneet äänet. Asia tarkistetaan.   
Kun ohjaaja on tyytyväinen, siirry-
tään seuraavaan kohtaukseen.

Dramatiikkaa lavasteissa

Meidän kotimme sisällä tehtävät 
kuvaukset alkoivat dramaattisesti. 
Osoittautui, että eräs näyttelijä on-
kin kissalle todella allerginen, joten 
veimme hänet, siis kissan, pikai-
sesti hoitoon muualle. Asuntomme 
tehosiivottiin ja allergialääkitys 
määrättiin näyttelijälle. Drama-

Kummassa ovessa on mielestäsi 
tarralla kiinnitetty ovenkahva?

Päivä paistaa, vaikka ei  
paistaisikaan : valonheittimellä.

tiikkaa lähinnä siis vain kissallem-
me ja siitäkin selvittiin parin päi-
vän kissamaisella murjotuksella. 
Ellusta ei tullutkaan filmitähteä.

Kotimme lavastettiin neljähen-
kisen perheen asunnoksi. Oikean, 
käytössä olevan ulko-ovemme vie-
reisestä ovesta kuljetaan kyseisen 
perheen kotiin. Käytössä olevasta 
ovestamme mennään heidän van-
hempiensa asuntoon, joka sarjassa 
sijaitsee perheen yläkerrassa. Oi-
keassa elämässä viereisestä ovesta 
pääsisi meidän alakerran vessaam-
me ja yläkerrassamme on todelli-
suudessa meidän omat makuuhuo-
neemme. 

Kotimme muuntui lavastajien 
käsissä aika tavalla eri näköisek-
si. Kovat värit, musta ja valkoinen 
poistettiin ja tilalle tuotiin run-
saasti pehmeitä värejä. Taulut, jois-
sa oli lasi, poistettiin, koska lasista 
voisi heijastua koko kuvausryhmä. 
Kuvattaessa asuntomme valaistiin 
voimakkaalla lampulla ulkoapäin. 
Heijastavaa pintaa ikkunoissakin 
riittää. 

Kuvauksia jatketaan vielä tal-
vella ja kesällä 2020. Kun Kentän 
laidalla esitetään alkuvuonna 2021 
YLE:llä, on hauska nähdä, mi-
ten tuttuja paikkoja on yhdistelty.  
Turku ja Portsa ovat ainakin hie-
nosti esillä! ■
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ARVO
Teksti: Teemu Artukka
Kuvat: Heikki Salonen
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Normaalina maanantaina, kun osuu 
paikalle ottamaan yhden oluen, voi 
sivustaseuraaja huomata, miten hil-

jaisinakin iltoina baarista voi kuulua nau-
runremakka. Se nimittäin kuuluu yleensä 
baaritiskin ääreltä, jossa henkilökunta jut-
telee asiakkaiden kanssa kaikesta maan ja 
taivaan väliltä. Vaikka henkilökunta ei asu 
välttämättä Portsassa, se ei tarkoita sitä et-
teivätkö portsalaisten asiat olisi myös arvo-
laisten asioita.

Portsalaisten keskuuteen syntynyt Arvo 
oli monen tapahtuman summa ja siihen pää-
dyttiin muun muassa Avolan pitkän ravin-
tolauran myötä.

- Omaa kokemusta ravintola-alalta oli ker-
tynyt jo parisenkymmentä vuotta ja visio 
omasta baarista oli muhinut vuosia. Yhtiö-
kumppanini Lauri Kokon kanssa etsittiin 
kiinteistöä baarille välillä enemmän tosis-
saan, välillä harvemmin, mutta sopivaa ei 
tullut vastaan. Lisäksi omat työurat etenivät 
kiinnostavina, joten pakon edessä ei tarvin-
nut tehdä päätöksiä. Lopulta kesällä -17 tör-
mäsimme osoitteeseen Puutarhakatu 34. 

Kun kiinteistö oli löytynyt, asiat etenivät 
välillä hitaasti ja välillä nopeasti, mutta ke-
sällä 2018 kiinteistö siirtyi uuden vuokra-
laisen haltuun. Rakennuslupa heltisi kui-
tenkin vasta 2,5 kuukauden päästä.

- Hitaasta prosessista oli myös etua, sillä 
ehdimme pureskella liikeideaa moneen ot-
teeseen ja jalostaa sitä pitkään ennen avaa-
mista. Portsa kaupunginosana on kenties 
kaupungin paras: lähellä keskustaa, mutta 
silti persoonallinen, omaleimainen ja idylli-
nen. Samaan aikaan historiallinen, moderni 
ja vihreä.

Laadukkaat kortteliravintolat ovat Turussa 
aivan uudenlainen konsepti. Ennen vanhaan 
kortteliravintolan maine oli enemmänkin 
korttelikapakka tai keskiolutpubi, jossa pui-
tiin enemmän huonoa oloa, kuin vietettiin 
sosiaalista irtiottoa ja viihtymistä muuta-
man drinkin kanssa. Tähän loveen Arvo ni-
menomaan iski.

- Arvon tyylistä paikkaa ei taida olla nähty 
koko Turussa aiemmin, mutta uskon että 
Arvon luomat standardit ovat tuleva nor-
maali. Arvo on vain askel baarien evoluu-
tiossa. Paikalliset asukkaat ovat ottaneet 
Arvon vastaan hienosti. Saman katon alle 
mahtuu mainiosti nauttimaan sunnuntain 
portviinit ja myöhäisillan martinit.

Avola vahvistaakin käsityksen, että Ar-
voon tullaan nimenomaan Portsasta käy-
mään ja monet ovat ottaneetkin sen arki-
seksi kokoontumispaikaksi, jossa jutellaan 
kaupungin osan asioista. Toki ei ole harvi-
naista, että taksikyydillä tullaan keskustas-
ta nimenomaan Arvoon. Kaupungilta kan-
tautuvien huhujen mukaan jopa Martista on 
alettu löytämään omien kortteliravintoloi-
den sijaan Arvoon.

Vastikään vuoden täyttänyt Kortteliravintola Arvo on päätynyt monen portsalaisen 
vakiobaariksi, olohuoneeksi ja paikaksi, jossa voi tavata myös ihmisiä oman pihapiirin  
ulkopuolelta. Toistuvasti kommenteissa nousee esiin paikan lämmin tunnelma.  
Henkilökunta osaa nimittäin todella toivottaa asiakkaansa tervetulleeksi. Portsan  

Sanomat pääsivät jututtamaan ravintoloitsija Tommi Avolaa.

Kaupungilta kantautuvien 
huhujen mukaan jopa  
Martista on alettu  
löytämään omien 
kortteli ravintoloiden 
sijaan Arvoon.
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Uusi ravintola keskustaan

Jokin tovi sitten kantautui keskus-
tan suunnilta uusia huhuja, nimit-
täin vanhan Cantina Aztecan tilalle 
olisi aukeamassa uusi pizzeria, Nor-
dic Pizza Company ja takana olivat 
Arvosta tutut ihmiset ja mukaan 
tuli vielä pizzakärrystään tunnettu 
Jason McArdle.

- Armon vuonna 1995 Suomi voit-
ti ensimmäisen maailmanmesta-
ruuden jääkiekossa. Päävalmentaja 
Curt Lindström puki valmennus-
filosiansa nerokkaasti kahteen sa-
naan: Lite bättre. Sama filosofia on 
myös meidän ohjenuoramme; jos 
jonkin asian pystyy tekemään pa-
remmin, pitää se tehdä niin. Tinki-
mätön laatuvaatimus yhdistettynä 
hyvään palveluun toteutuu niin 
Arvossa, kuin NPC:llä.

Turkulaiset ovat odottaneet vesi 
kielellä nimenomaan vahvasti ita-
lialaistyylistä pizzeriaa, kun taas 
aikaisemmin pizzaa on nautittu 
enemmän tai vähemmän pika-
ruokatyyppisesti. 

- Pizzan sanotaan olevan kotoisin 
Napolista. Napolilainen pizzataiki-
na on huomattavasti kosteampi ja 
mehevämpi verrattuna esimerkiksi 
roomalaiseen tai suomalaiseen piz-
zaan. Sen lisäksi täytteitä on aavis-
tuksen vähemmän, mutta ne ovat 
huippulaatuisia. Kaiken kruunaa 
aito napolilainen uuni, jossa pizza 
paistetaan noin 450 asteessa. Pais-
toaika on minuutista puoleentoista, 
jolloin lopputulos kotiuuniin (200 
astetta ja kymmenen minuuttia) 
on varsin erilainen. Aito napolilai-
nen pizza puuttui Turusta, joten oli 
luonnollista tuoda se kaupunkiin.

Arvossa kun käy, usein huomaa, 
että tiskin takana todella osataan 
työtehtävät asiakaspalvelun lisäk-
si. Avolalla itsellään on pitkä ravin-
tolatausta, mutta mistä ihmeestä 
ravintola-alan henkilökuntapulan 
aikana on löydetty näin mittava 
määrä ammattilaisia, viimeisim-
pänä Kira ja Kim.

- Hyvää henkilökuntaa on aina vai-
kea saada. Tässä jälleen korostuu 
historia ja kokemus: olemme näh-

neet monia ravintoloita, joita on 
johdettu heikosti ja henkilökuntaa 
kohdeltu uusiutuvana luonnon-
varana. Me olemme erilaisia: Ha-
luamme olla paikka, jonne halutaan 
tulla töihin. Arvostamme henkilö-
kuntaamme ja pidämme siitä huol-
ta. Jos joku ei vielä sitä tiennyt, voin 
paljastaa salaisuuden: henkilökun-
ta on ravintolan tärkein osa

Avola määrittää portsalaisten juo-
mavalintoja sanalla laatu ja uu-
tuuksien kokeilu. Arvolla on listal-
laan toki suosituksia ja vinkkejä, 
mutta usein myös osataan antaa 
baarimikolle linjaukset ja niitä sit-
ten toteutetaan parhaan mukaan. 
Talvisin juomalistaan tulee lämpi-
miä juomia raikkaiden cocktailien  
lisäksi, ja Avola lupailee ainakin 
omaa talviginiään listalle.

Viimeiseksi Avola toivottaa vielä 
kaikki portsalaiset tervetulleeksi 
nauttimaan elämästä viikonpäi-
västä riippumatta. ■



Tulisijan käyttäjä on avain-
asemassa päästöjen vähen-
tämisessä. Tutkimukset ja 

testit ovat osoittaneet, että poltto-
tottumuksia muuttamalla voidaan 
päästöjä vähentää jopa puoleen. 
Hyvällä puunpoltolla saavutetaan 
parempi ilmanlaatu sekä sisällä 
että ulkona ja sopu säilyy naapurin 
kanssa. 

Ja näin se tehdään

Aloita tulisijan käyttö poistamal-
la vanhat tuhkat ja tarkista veto. 
Käytä polttamiseen kuivia, ylivuo-
tisia puita ja tuo puita sisälle 1-2 päi-
vän tarpeeseen. Lämmitä päivittäin 
lämmityskaudella. Peruslämmin 
tulisija tuottaa syttymisvaiheessa 
huomattavasti vähemmän päästöjä 
ja palaa korkeammalla hyötysuh-
teella sekä luovuttaa tasaista miel-
lyttävää lämpöä. 

Käytä ensimmäiseen pesälliseen 
pieniä, halkaisijaltaan n. viiden 
sentin polttopuita. Lado sytytys-
puut riittävän väljästi tulipesään ja 
täytä vain puolet pesästä. Laita isot 
puut alle ja pienet päälle. 

Pienet puut syttyvät hyvin ja nos-
tavat palolämpötilan nopeasti. Sy-
tytä päältä ja huolehdi riittävästä 
ilmansaannista. Kun ilmamäärä on 
sopiva, puu palaa rauhallisesti vaa-
lealla liekillä.

Lisää puita vähitellen vasta sitten, 
kun entiset ovat palaneet hiillok-
selle ja liekit ovat laskeutuneet. Toi-
seen pesälliseen voit varata isompia 

polttopuita, mutta laita puut tiiviis-
ti yhteen. Jätä tulipesään vapaata 
tilaa puolet tai vähintään kolmas-
osa tulipesän korkeudesta.

Poltettuasi riittävän määrän pui-
ta huolehdi, että kaikki kekäleet 
palavat loppuun. Voit siirtää kekä-
leet yhteen kasaan, mutta älä hak-
kaa niitä. Tuhkan sekaan putoavat 
kekäleet jäävät savuamaan ja ai-
heuttavat häkävaaran sekä lisäävät 
päästöjä. Sulje tulisijan pellit vasta 
kun hiilet ovat täysin sammuneet. 

Tarkkaile savun väriä

Tarkkaile piipusta nousevan sa-
vun väriä. Jos savu on tummaa, pa-
laminen on huonoa. Hyvän polton 
seurauksena piipusta tuleva savu 
on harmaata, lähes vesihöyryä.

Poista tuhkat säännöllisesti 

Tulisija palaa puhtaammin, kun 
poistat ilmanvirtausta haittavan 
tuhkan säännöllisesti. Käytä kan-
nellista, mielellään jalallista metal-
liastiaa. Älä säilytä tuhkaa sisäti-
loissa vaan vie tuhka-astia heti ulos 
palamattomalle alustalle. Kaupun-
kialueella jäähtyneen tuhkan voi 
laittaa pakattuna polttokelpoiseen 
jätteeseen. Tuhka on myös hyvää 
maanparannusainetta. 

Käytä puhdasta ja kuivaa 
puuta

Kuivan puun tunnistamisen kol-
me vinkkiä ovat paino, halkeilu ja 
ääni. Kuiva klapi painaa noin mai-
topurkillisen verran. Kuivunut 
klapi on päästä halkeileva, märkä 
puu on tiivis. Tarkkaile myös ääntä: 
kun kahta klapia lyö yhteen, kuivat 
puut helähtävät, märät puut ku-
mahtavat.

Roskat eivät kuulu tulipesään. 
Vältä myös paperin ja kartongin 
käyttöä sytykkeenä. Hyviä sytyk-
keitä ovat lastut, tuohi ja erilaiset 
biopohjaiset sytykkeet.

Puun varastointi

Puut säilytetään mielellään il-
mavassa puuvajassa. Jos pinot ovat 
ulkona, ne pitää peittää siten, että 
ilma pääsee kiertämään pinon alta, 
päältä ja sivuilta. Pelastuslain mu-
kaan puuta ei saa kuivata eikä va-

tuottaa enemmän lämpöä 
ja vähemmän päästöjä

Puun pienpoltosta syntyy 40 % Suomen pienhiukkaspäästöistä, 55 % mustan hiilen päästöistä ja 25 % häkä-
päästöistä. Niistä aiheutuvia lieviä oireita ovat nuha, yskä sekä kurkun ja silmien kutina. Pitkäaikainen al-
tistuminen pienhiukkaspäästöille pahentaa sydän- ja verisuonisairauksia. THL:n mukaan Suomessa kuolee 

200 ihmistä vuodessa ennenaikaisesti pienhiukkasten aiheuttamiin sairauksiin.

Teksti: Liisa Harjula, Valonia

Hyvällä puun
poltolla saavute
taan parempi  
ilmanlaatu sekä  
sisällä että ulkona  
ja sopu säilyy  
naapurin kanssa. 

Hyvä puunpoltto
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rastoida räystään suojassa tai autotallissa paloriskin 
takia. Sisällä asuinrakennuksessa saa säilyttää 0,5 
m3 polttopuuta, jollei sitä säilytetä erillisessä osas-
toidussa tilassa. Mahdollisten sieni-itiöiden vuoksi 
säilytä sisällä vain 1-2 polttokertaan tarvittava mää-
rä puita. Kuivatun puun kosteuspitoisuus on 15-20 %.

Klapitrainer-palveluun etsitään testaajia

Kuivaa asiaa -hanke on kehittänyt yhteistyös-
sä Nuohousalan keskusliitto ry:n kanssa klapit-
rainer-palvelun. Tässä palvelussa nuohooja toimii 
puhtaan palamisen personal trainerina ja opastaa 
energiatehokkaaseen tulisijan käyttöön. Käynnillä 
voidaan myös mitata palamisen päästöjä. Nyt palve-
luun haetaan testaajia. Palvelu on testaajalle ilmai-
nen. Testaaja voi valita joko lyhyen konsulttikäynnin 
(20 min, suoritetaan nuohouksen yhteydessä, nuo-
hous on maksullinen) tai mittauskäynnin (90 min). 

Oletko halukas testaamaan palvelua? Sen tarjoaa 
sinulle Kuivaa asiaa -hanke! Voit ilmoittautua tes-
taamaan palvelua: kaisa.hannula@omanuohooja.fi, 
puh. +358 44 215 1169.

Klapiauto tulee kiertämään Portsassa

Portsassa on alkamassa klapiautopalvelu, jos-
sa voi ostaa klapeja kiertävästä autosta. Klapit ovat 
kotimaista lähipuuta ja tulevat suoraan yrittäjäl-
tä. Palvelun aloitusajankohdaksi arvioidaan ensi  
vuoden alkua. Palvelusta tiedotetaan tarkemmin 
sen alkaessa ■

Paikka: Ravintola Arvon kabinetti, Puutarhakatu 34

OPI VÄHÄPÄÄSTÖISEN 
PUUNPOLTON NIKSIT
Puunpolton ilta ke 5.2.2020 klo 18-20.30

Järjestäjinä ovat Kuivaa asiaa -hanke ja Valonia. Kuivaa 
asiaa on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama 
puun pienpolttoon keskittyvä hanke, jossa toteuttajina 
ovat Työtehoseura ry, Helsingin seudun ympäristöpal-
velut ja Turun kaupunki.

Lisätietoja:
Liisa Harjula, 040 182 0412 tai liisa.harjula@valonia.fi

Ohjelma: 
■ Huono puunpoltto aiheuttaa terveyshaittoja, vs. 
ilmansuojeluasiantuntija Petra Sainisto, Turun kaupunki 
■ Polttopuun hankinta, varastointi ja säilytys sisätilois-
sa, energia-asiantuntija Liisa Harjula, Valonia 
■ Näin poltan puuta energiatehokkaasti ja vähäpäästöi-
sesti, toimitusjohtaja Vesa Salminen, Warma-Uunit Oy

TILAISUUS ON MAKSUTON JA AVOIN KAIKILLE.
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Teksti ja kuvat: Christina Torro

Tapahtui Puistorinteessä
Portsalaisilla pihoilla on leikitty yli sadan vuoden ajan 
ja hyvä niin, sillä lapset ja lasten äänet kuuluvat elinvoi-
maiseen kaupunkiympäristöön. Aikaisemmin asunnot 
olivat niin ahtaita, ettei lapsia paljon tarvinnut patistaa 
nurkista pihalle. Havaintojen mukaan portsalaiset mu-
kulat ovat säilyttäneet ulkoiluintonsa myös asuntojen 
väljentyessä - portsalaiset lapset näkyy ja kuuluu, vaik-
kei se ankeita aikuisia aina miellyttäisi. 

Vaikka historiallisessa miljöössä asummekin, muuttuu 
maailma ympärillä ja Portsa sitä myöten myös. Pihoilla 
olevia lasten leikkipaikkoja ja niiden välineistöä säätelevät 
nykymaailmassa tiukat standardit, jotka eivät aina ihan 
ongelmitta istu vanhaan. Sen vuoksi leikkipihan turvalli-
suutta joutuu satavuotiaassa miljöössä arvioimaan ja vä-
lineistöä kunnostamaan hieman soveltaen. Leikkivälineet 
on saatettu aikoinaan asentaa nykyisiin vaatimuksiin ver-
rattuna turvallisuuden kannalta ongelmallisiin paikkoihin 
ja tiedossa voi olla, että esim. pihakeinun perustuksissa on 
kuutiokaupalla betonia. Vaikkei siis koko keinua lähtisi kai-
vamaan maan uumenista ja siirtämään toiseen paikkaan, 
voi alustan päivittämisellä saada vanhan leikkivälineen lä-
hemmäksi nykyvaatimuksia. 

Leikkivälineiden ja niiden alustojen turvallisuutta mää-
ritellään eri standardeissa, joista standardi SFS-EN 1177 
määrittelee leikkipaikan välineiden alla olevien alustojen 
ominaisuuksia koskien alustan iskunvaimennusta ja jous-
tavuutta. Alustan vahvuus määräytyy välineen maksimi-
putoamiskorkeuden mukaan, joten vaikkapa kiipeilyteline 
vaatii paksumman turva-alustan kuin keinu. Erilaisia tur-
va-alustavaihtoehtoja on olemassa useita, mutta taloyhtiöi-
den pihoilla on useimmiten käytössä turvasora tai kierrä-
tetystä kumirouheesta valmistettu turvalaatta. Turvasora 
on ominaisuuksiltaan kehno juuri keinun alla, sillä keinuja 
lanaa jaloillaan hiekan pois välineen alta ja istuimen alle tu-
lee kuoppa. Turvalaatassa taas huomoitavaa on, että laatta 
lämpenee auringossa kuten muutkin synteettiset alustat. 

Valitsi taloyhtiö pikkupilttiensä laskeutumisalustaksi mitä 
tahansa, on hyvä muistaa, ettei paraskaan turva-alusta auta 
jos leikkivälineen putoamisalueelle on jätetty leikkimopo, 
ämpäreitä, harava tai muuta roinaa, johon välineestä tipah-
tava voi itsensä loukata. Välineen ympäristö, eli turva-alue 
tulisikin pitää irtotavarasta vapaana. Kaikki turva-alustat 
tarvitsevat myös huoltamista säilyttääkseen iskuavaimen-
tavat ominaisuutensa: turvasoraa pitää aika-ajoin lisätä 
välineen alle ja haravoida kuopat tasaisiksi, kun taas turva-
laatan päältä harjataan siihen kulkeutuneet roskat ja hiek-
ka pois, kesäisin laatat voi pestä. Asiaan tulee suhtautua siis 
samoin, kuin muuhunkin taloyhtiön omaisuuteen – pitää 
huolta ja tarttua toimeen, kun on tarvis. 

Asiat muuttuvat paremmiksi, jos halutaan ja huonommiksi, 
jos annetaan. ■

Näin asennat 
turvalaatan

Tarvikkeet: läjä kivituhkaa, tärytin, turva-
laattaa, pistosaha, asennusliimaa, pitkä 
vatupassi, kestopuuta, rytmikästä tausta-
musiikkia, olutta (kokemusasiantuntijoille 
oluen sijaan jäätelöä).

1. Kerää timanttinen talkooporukka.

2. Poista vanha pintamaa kantavaan 
kerrokseen saakka. Käytä työhön sopivaa 
välinettä, jos sellainen suinkin on vapaana.

3. Reunusta turva-alusta esimerkiksi kes-
topuukehikolla, jotta alusta pysyy varmasti 
paikoillaan. Kehikko kannattaa asentaa 
ympäröivän maan kanssa samaan kor-
koon, jottei reunuksesta muodostu kom-
pastumisvaaraa. 

4. Säilytä portsalainen Fengshui, vaikka 
ympärillä kuohuisi.

5. Tiivistä kantava kerros. Levitä päälle 
2-4 cm kivituhkaa. Kastele, tiivistä jälleen 
ja tasaa huolellisesti. Muista kaadot! 

6. Pohjat kunnossa ja kehys paikoillaan. 
Ota käsittelyysi turvalaatat.

7. Anna porukan tarkimmalle tehtäväksi 
muovitappien laittaminen laattojen sivuis-
sa oleviin reikiin.

8. Asennuksessa on tärkeää, että laatat 
ladotaan mahdollisimman lähekkäin. 
Laattojen reunoihin voi levittää kumin lii-
maamiseen sopivaa asennusliimaa, jolloin 
saadaan tiivis ja kestävä sauma.

9. Valmista tuli! Upouusissa laatoissa voi 
olla värieroja...

10. ...mutta hetken kuluttua värierot ovat 
tasaantuneet ja laatat pämppääntyneet 
pihamaahan.
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ONKO ASUNNON VAIHTO 
AJANKOHTAISTA?

Kodinvaihto on hyvä aloittaa asiantuntevan 
välittäjän valinnalla. Alueen, hintatason, 
palveluiden ja puutaloasumisen tuntevien 
välittäjien kanssa onnistut paremmin – 
olemme itsekin portsalaisia ja tehneet 
lukuisia onnistuneita puutalokauppoja.

Ammattitaitomme ja paikallistuntemuksemme 
ovat siis käytössäsi! Nyt Sinulla on loistava 
mahdollisuus saada kaksi portsalaista välittäjää 
avuksesi kaikissa asuntoasioissa.

Yhteistyöterveisin ja soittoasi odottaen,

Susanna Artukka
Kiinteistönvälittäjä
LKV, KiAT
susanna.artukka@skv.fi
040 668 5825 SKV Kiinteistönvälitys Oy | Eerikinkatu 27, 20100 Turku | Y-tunnus 0851924-5

Matilda ja Susanna

Matilda Ahola
Kiinteistönvälittäjä
LKV
matilda.ahola@skv.fi
040 594 5529

Portsa Ry:tä ja Portsan asuk-
kaita on jo pidemmän aikaa 
huolestuttanut alueen katu-

jen ja hulevesijärjestelmän kunnos-
sapito. Tiettävästi kunnossapidosta 
on reklamoitu usean tahon toimes-
ta jo pidemmän aikaa. Valitetta-
vasti reklamoinnista huolimatta 
tilanne ei ole Portsan alueella ko-
hentunut merkittävästi.

Asukkaita huolettaa eritoten hie-
koitushiekan ja lehtiroskan yms. 
kulkeutuminen hulevesijärjestel-
miin ja tästä johtuva mahdollis-
ten hulevesikaivojen tulviminen 
alueen kellaritiloihin. Viime kesä-
nä reilumpien sateiden aikana vet-
tä on kerääntynyt todella isoiksi 
lätäköiksi katualueille sekä muu-
tamalle asuinalueen taloyhtiön pi-
halle. Myöskään hiekoitushiekan 
terveys haitat eivät ole jääneet asuk-
kailta huomaamatta; allergiaoireita 

aiheuttavaa katupölyä on Portsassa 
havaittu varsinkin keväisin huoles-
tuttavan paljon.

Eritoten Annanpuiston ympäris-
tö on ollut pitkälle syksyyn suurelta 
osin lehtien peitossa. Märkien leh-
tien vuoksi kivinen jalkakäytävä 
on liukas ja ajotien reuna paksun 
mutakerroksen peitossa, sillä leh-
tiä on maatunut puiston ympärille 
jo useamman vuoden. Tästä syystä 
myös Portsan ”tavaramerkki", mu-
kulakivikadut, ovat jo osittain peit-
tymässä maa-ainekseen. 

Portsa Ry:n kysellessä Turun 
kaupungilta kommenttia kirjoit-
teilla olevaan artikkeliin, alkoi ta-
pahtua heti seuraavana päivänä. 
Liekö sattumaa vai Portsa Ry:n ky-
selyyn liittyvää – Annanpuistoon 
ilmestyi lähes heti kommentti-
pyynnön jälkeen lava ja lehtien sii-
vous alkoi. 

On todella vaivalloista, että yk-
sinkertaisten, kaupungille kuu-
luvien kadunkunnostustöiden 
suorittamisen takana on kymme-
niä valituksia, sähköpostittelua 
ja vaatimuksia. Kunnostustöiden 
tekeminen pitäisi olla säännöllis-
tä ja kadut aina siistissä kunnos-
sa. Mikäli Portsan Sanomia ei olisi 
ilmestymässä, saattaisivat kadut 
edelleen olla lehtien peitossa ja seu-
raavien reilumpien sateiden tulles-
sa kadut vedenvallassa.

Portsa ei ole asian kanssa yksin, 
sillä eri kaupunginosat ympäri Tur-
kua ovat säännöllisesti siivotto-
massa kunnossa ja työt laahaavat 
perässä. Jos ja kun talvesta tulee 
ajoittain runsasluminen, on mel-
kein pelottava ajatus, että miten lu-
menluonti onnistuu.

Turun kaupunki ei vastannut 
haastatteluun. ■

KATUJEN JA HULEVESIJÄRJESTELMIEN 

KUNNOSSAPITO
Teksti ja kuvat: Portsa ry

Annanpuiston ja koko 
Portsan lehtien keruu 
on jäänyt paikoitellen 
tykkänään tekemättä. 
Tietyillä alueilla lehdet 
ovat maatuneet jopa 
usean vuoden ajan 
kiveyksille ja ajoväy
lille tukkien viemärit 
ja peittäen Portsan 
mukulakivet.
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AsiAntuntevA jA  
pAlvelevA tilitoimisto

Puutarhakatu 38 A 39
p. 0207 345 600

KirjAnpidot,  
tilinpäätöKset,  

pAlKAt ym  
tilitoimistopAlvelut

Sirpa Pennanen KLT, PHT

www.tiliteho.fi

Timo Raunell
     
    

 

Isännöinti Raunell

Puutalojen isännöintiä

puh. 0400 212 225
      Korkeavuorenkatu 8, ovi 21      

 timo.raunell@gmail.com
    

Ihanaa 

joulunaikaa

portsalaisille! 
    

-vuodesta 1991-

sanna Hakakoski 
verhoilijamestari

Rauhankatu 23-25, 20100 turku 
Puh: 02 2309 602

verhoomo.hakakoski@
turunverhoilijamestarit.fi

www.verhoomohakakoski.com

ONKO ASUNNON VAIHTO 
AJANKOHTAISTA?

Kodinvaihto on hyvä aloittaa asiantuntevan 
välittäjän valinnalla. Alueen, hintatason, 
palveluiden ja puutaloasumisen tuntevien 
välittäjien kanssa onnistut paremmin – 
olemme itsekin portsalaisia ja tehneet 
lukuisia onnistuneita puutalokauppoja.

Ammattitaitomme ja paikallistuntemuksemme 
ovat siis käytössäsi! Nyt Sinulla on loistava 
mahdollisuus saada kaksi portsalaista välittäjää 
avuksesi kaikissa asuntoasioissa.

Yhteistyöterveisin ja soittoasi odottaen,

Susanna Artukka
Kiinteistönvälittäjä
LKV, KiAT
susanna.artukka@skv.fi
040 668 5825 SKV Kiinteistönvälitys Oy | Eerikinkatu 27, 20100 Turku | Y-tunnus 0851924-5

Matilda ja Susanna

Matilda Ahola
Kiinteistönvälittäjä
LKV
matilda.ahola@skv.fi
040 594 5529
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Heijastinpuu on portsalais-
aktiivi Silvia di Iorion 
ideoima tempaus, johon 

MLL:n Portsan paikallisyhdistys 
sekä Portsa ry. lähtivät mukaan 
tukemaan tärkeää asiaa. 

– Tapahtumalla halutaan luoda 
yhteisöllisen välittämisen ilma-
piiriä, ja konkreettisesti suojella 
jalankulkijoita pimeimpänä vuo-
denaikana, kertoo di Iorio.  

Viime vuonna ensimmäisen ker-
ran järjestetty tempaus ilahdutti 
monia, joten sitä päätettiin jat-
kaa tänä syksynä - onpa tärkeällä 
asialla ainesta jopa portsalaiseksi 
perinteeksi. Tyytyväinen on myös 
Portsa ry:n puheenjohtaja Sari 
Raunell.

– Heijastinpuu on oiva esimerkki 
yhteisöllisyydestä ja portsalaisesta 
aktiivisuudesta, johon haluamme 
yhdistyksenäkin kannustaa asuk-
kaita, Raunell kiittelee.

Kaupunginosan tuntevien järjes-
täjien ei tarvinnut kovinkaan kau-
aa pohtia puulle sopivaa paikkaa.

– Annanpuisto valikoitui pai-
kaksi, koska leikkipaikassa on ak-
tiivista puisto toimintaa ja siitä on 
muodostunut lapsiperheille tärkeä 
kohtaamispaikka. Annan puiston 
liepeillä on paljon kulkijoita, mo-
nen koululaisen reitti kulkee Rau-
hankatua puiston ohi ja koiran-

ulkoiluttajia on paljon, kertoo 
MLL:n Essi Heinonen.

Heijastinpuun tärkeä viesti ta-
voittaa monet. Koreaa puuta käyvät 
ihailemassa myös päiväkotiryhmät 
ja Portsakodin väki. 

Puun heijastimet on saatu lah-
joituksena pääasiassa yrityksiltä, 
mutta yksityishenkilötkin ovat 
halunneet antaa hyvään tarkoi-
tukseen omistaan. Ideana on, että 
puusta voi ottaa heijastimen ja 
siihen saa myös lisätä niitä, jos 
jostain syystä omiin nurkkiin on 
kertynyt ylimääräisiä. Jos siis tun-
tuu siltä, että musta toppatakkisi 
on synkeässä syksyssä liian koh-
talokas goretex-ominaisuuksis-
taan huolimatta, käy poimimassa 
puusta itsellesi heijastin tai pari. 
Ota tarpeeseen, älä varmuuden 
vuoksi taskun pohjalle pyörimään 
– se sama heijastin voi olla jollekin 
toiselle elintärkeä. ♥

Teksti ja kuvat: Christina Torro

Tapahtumalla halutaan 
luoda yhteisöllisen  
välit tämisen ilmapiiriä, 
ja konkreettisesti suojella  
jalankulkijoita pimeim
pänä vuodenaikana.

Pimeä marraskuinen ilta, ei ihan sada muttei paljon puutukaan. Katulamppujen alla maailma 
näyttää kelmeän seepialta, muuten on niin mustaa että silmiä kivistää. Synkkää ehkä, mutta miljöö 

on täydellinen Portsan oman heijastinpuun avajaisille.

Portsan hyvän mielen 
heijastinpuu löytyy 
Annanpuiston leikki
alueen viereltä.

portsalainenportsalainen
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Koko vuoden parhaat asennus- ja saneerausajat varataan nyt!

Soita 0400 534 303
www.rakennushankemakela.fi | airikkalantie 102, 21310 Vahto

Rakennushanke
Rauno Mäkelä Oy

Muistathan seurata meitä instagramissa ja facebookissa, joista löydät 
ajantasaisen tiedon toiminnastamme ja tapahtumistamme.

mllportsa

Por tsan yhdist ys

MLL Portsan yhdistys kiittää kuluneesta vuodesta ja toivottaa 
ihanaa joulunaikaa. Nähdään taas ensi vuonna!

Tiedustelut: 
Puh. 0400 454 801, riikka.sihvonen@satupaivakodit.fi, www.satupaivakodit.fi

Hoitopaikan hinta 0-289€ / kk
Soita ja tule tutustumaan!

Satujen maailmat
Aikaa kuunnella
Tasapuolisuus
Urheilua eri muodoissa
Perhe ja kasvatuskumppanuus
Äiti, isä, mummi ja kummi
Iloa leikistä ja kavereista
Vasun toteutus
Ääntä ja iloa musiikista
Kodinomaisuus
Oppimisympäristö
Turvallinen ja monipuolinen toiminta
Iloinen lapsi

SATUPÄIVÄKODISSA ARKI KOHTAA SATUJEN TAIAN!

SATUSUIKKILA
Konstanzankatu 4

20320 Turku

SATUPORTSA
Puutarhakatu 46

20100 Turku

SATUNUMMI
Eskonkatu 10
20320 Turku

Toivottaa kaikille 
rauhallista joulua ja 
hyvää uutta vuotta 

2020!
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Vaikka olin Puistokadun lapsi, iso osa kavereistani asui Portsassa. On mukava edelleen 
istua vanhan kaverin kanssa alas ja muistella, miten pidimme Portsaa leikkikenttänä.

Teksti: Teemu Artukka

On vaikea hahmottaa aikuisena, miten 
lapsi tai nuori näkee maailmaa. Kun 
olin 80-luvun lapsi ja 90-luvun nuori, 

näimme Portsan täynnä mahdollisuuksia leik-
kiä, pelata ja ajoittain aiheuttaa pahennusta 
naapurustossa. Ajoittain omalla pihallamme 
temmeltäviin lapsiin on helppo samaistua, kun 
kaivaa muistipankista hieman lokeroita.

Serkkuni asui Rauhankatu 18 pihalla ja moni 
kavereistamme taas naapuripihalla. En muis-
ta kovinkaan montaa kertaa, että olisimme 
kävelleet naapuripihalle jalkakäytävää pit-
kin, vaan siirtymisen tuli tapahtua aidan yli. 
Koska aidan ylittäminen sen ajan mittasuh-
teissa oli haastavaa, piti käyttää aidan ylityk-
seen tietynlaista tekniikkaa. Lauta-aita oli 
nimittäin rakennettu lomittain ja jalka piti 
painaa lautojen väliin ja siitä sai ponnistet-
tua yli. Nykyisen kotipihani laudoitus on um-
pinainen, joten sen ylittäminen olisi ollut sil-
loin vaikeaa. Nyt se on - kiitos laiminlyödyn 
venyttelyn - mahdotonta. Edelleen analysoin 
vaistomaisesti aitojen ylitysmahdollisuuksia, 
mutta useimmiten analyysia seuraa totea-
mus, ettei tämän ikäisenä ole enää soveliasta 
kiipeillä Portsan aitojen yli.

Serkkuni Topin pihalta on upeita muistoja; 
kulmakunnan korkein lumilinna, koripallo-
teline ja tietenkin pihalätkä. Topilla oli muo-
vinen maali ja kirpputorilta haalitut maali-
vahdinvarusteet, joten pihapelit olivat parhaat 
nimenomaan siellä.

Sepelipohjaisen pihan pelit ilman lunta oli sil-
mille vaarallista, joten kesäaikaan leikit olivat 
sotaisampia. Kotona ihmeteltiin todennäköi-
sesti, miksi henkareista oli irroitettu putki-
mainen poikkitanko ja Rauhankadun Siwas-
sa taas suurta kuivahernepussien menekkiä. 
Henkarin putkea käytettiin puhallusputkena 
ja herneitä tietenkin panoksina.

Huomiota herättänyt innovaatio myöskin  
lisäsi kotoa anastettujen kumihanskojen  
määrää tai sitten kumihanska oli tallella, mut-
ta siitä puuttui peukalo. Eräs kekseliäs kave-
ri nimittäin lanseerasi “kortsupyssynä” tun-
netun aseen, jossa putken päähän teipattiin 
kumihanskan peukalo-osa. Tämä lisäsi her-
neen lähtönopeutta ja säästi meidän kallisar-
voisia palkeita. Säästyimme onneksi henkilö-
vahingoilta.

Portsa oli minun 
leikkikenttä
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Edelleen analysoin 
vaistomaisesti aitojen 
ylitysmahdollisuuksia
Naurahdan edelleen, kun näen sellaisen van-
hanmallisen muovihenkarin. Pieni osa mi-
nussa haluaisi irrottaa sen putken ja hakea 
nykyisestä K-Market Mikaelista pussillisen 
kuivaherneitä.

Suosikkipaikkojamme oli myös Mikaelinkir-
kon mäki. Talvisin nimittäin siinä oli yksi seu-
dun harvoista laskumäistä, mutta miinuk-
sena turva-alue oli toivottoman pieni. Pieni 
katsaus liikenteeseen, täysillä alas ja autotiel-
le. Jälkeenpäin ajatellen ei ehkä kovin järkevä 
harrastus. Järkevintä olisi ollut kävellä laske-
maan mäkeä Tallimäen puiston alakentälle ja 
laskea jyrkkää mäkeä alas ja nauttia pitkästä 
jarrutusmatkasta, mutta sinnehän oli niin pit-
kä matkakin.

Muutama vuosi sitten menimme laskiaisena  
Tallimäen puistolle ja päätimme verestää 
muistoja tuttavapariskunnan kera pienel-
lä pulkkamäkisessiolla ja kaakaolla. Loppu-
tuloksena ystäväni laski tienoon ainoaa puuta 
päin ja minä sain piiskaniskuvamman jäises-
tä hyppyristä. En tee sitä enää ikinä, nimit-
täin harrastukseni jääkiekon parissa on tur-
vallisempaa, kuin laskea miltei keski-ikäisenä 
pulkkamäkeä.

Pidän siitä, miten lapsi näkee maailman. Kaik-
ki innovaatiot eivät ole välttämättä niitä kaik-
kein järkevimpiä, mutta aina valmius keksiä 
peli tai leikki yksinkertaisista asioista on sel-
laista mitä kadehdin. Itse en saa nykypäivä-
nä edes valittua järkevässä ajassa katseltavaa 
Netflixissä, vaan aika kuluu selaillen kuvak-
keita. Pitäisi aikuisenakin olla kykyä ja halua 
leikkiä, pelata ja keksiä tekemistä yksinkertai-
sista asioista.

Pitäisi ehkä mennä kiipeämään joku näistä pi-
run aidoista. ■
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Nimensä mukaisesti talo ei ollut ihan  
suorassa ja sen kerrotaan olleen ympäri-
vuorokautinen ”täyden palvelun talo”. 
Talo purettiin aika pian kuvan  
ottamisen jälkeen. 

Kuvaaja Esko Niinikorpi,  
kuvausvuosi 1975.

Pirtu-Vinola sijaitsi osoitteessa  
Annankatu 6

Kaavoittamisen jälkeen kului lopulta 10 vuotta, ennen kuin taloa alettiin rakentaa. Portsakoti valmistui keväällä 2006 ja se tarjoaa hoivaa noin 120 ikäihmiselle. Palvelutalossa ei ole varsinaisia vierailuaikoja, omaiset ovat tervetulleita oman aikataulunsa mukaan.

Nykyisen Portsakodin tontti oli 
pitkään tyhjillään.

...nyt on nyt
Ennen oli ennen... 

18 I ♥ Portsa



K U K A  O L E T  J A  M I S TÄ  T U L E T ?
1. Kuka olet ja mistä tulet? 2. Miten syksy on lähtenyt käyntiin? 3. Mitä on tarkoitus tehdä illalla?

1. Aleksi Hämäläinen ja olen tulossa 
töistä Kakolanruususta

2. Pimeätä ja pikkujoulukausi painaa 
päälle

3. Olen menossa housukaupoille ja kotiin 
laittamaan ruoaksi seljankukkakeittoa

1. Olen Katja Purhonen ja olen tässä port -
salaisia ollut vuodesta 2004. Nyt olen Tok-
mannin töiden jälkeisellä oluella Arvossa.

2. Nyt on vähän sateista, mutta syksy  
on iloista ja myönteistä aikaa. Arvossa viih-
dyn kin 2-3 kertaa viikossa. Arvossa saa 
aina hymyillä mukavalle henkilökunnalle.

3. Arvon jälkeen menen kotiin siivoamaan 
itsenäisyyspäivää varten. Se on minulle 
tärkeä juhla tärkeiden ihmisten kanssa ja 
haluan tarjota heille mukavan illan.

1. Mikko ja olen Portsassa asunut nyt pa-
ri vuotta. Nyt Arvossa, joka on kiva paikka 
varsinkin päiväsaikaan.

2. Olen kiertänyt ympäri Suomea töissä, 
että en ole ollut kotona kuin muutaman 
päivän vuoden aikana.

3. Pari kaljaa ajattelin nauttia ja ehkä jonkun 
hyvän ginin. Seuraavaksi sitten kotiin valmis-
tautumaan seuraavan päivän etätöihin.

MEILTÄ SAAT: 
- LEIKKIVÄLINEET JA ASENNUKSET
- TURVA-ALUSTAT
- TURVATARKASTUKSET

Pyydä tarjous soittamalla 02 4317 003 tai sähköpostitse puuha@puuha.com
Puuha Group Oy | Teollisuuskatu 28-30 | 20520 Turku | www.puuha.com

TURKULAINEN PUUHA GROUP SUUNNITTELEE 
JA VALMISTAA JULKISTEN PIHOJEN LEIKKI- 
JA LIIKUNTAVÄLINEET.
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Monet meistä jo tuntevat-
kin 2017 Turun positiivi-
simmaksi henkilöksi va-

litun ja Turun ja Suomen ruoka- ja 
juomakultturissa vaikuttavan Food 
ambassador Tanja Raunion. Mutta 
tiesittekö, että Tanja on myös mei-
tä portsalaisia? Tanjan työ kuulos-
taa monen korvaan oikealta unel-
ma-ammatilta – tarinoita kertova 
ruoka- ja juomakulttuurilähettiläs 
– voiko ihanampaa ammattia enää 
olla? Ravintola-alan taustan omaa-
va Tanja on ollut monessa mukana 
aina Mikaelin seurakuntaneuvos-
tosta Turun baarimestarien pu-
heenjohtajuuteen.

Nimi: Tanja Raunio

Oma Portsahistoriasi: Muutin 
Portsaan kolmetoista vuotta sitten 
ja olen asunut koko ajan samassa 
asunnossa. Olen viihtynyt Port-
sassa todella hyvin. Portsa on aina 
ollut minulla sydämessä ja uskon, 
että näin on monen muunkin tur-
kulaisen kohdalla. Ystäviäni asui 
Portsassa, ja ajattelin aina, että jo-
nakin päivänä muutan tänne. Kävin 
ensin katsomassa Portsassa kerros-
taloasuntoa ja olen nyt todella iloi-
nen, että en silloin saanut kyseistä 
asuntoa. Vähän ajan kuluttua tästä, 
kuulin puutalokodista, johon pääsin 
tutustumaan ennakkoon. Jo kym-
menen minuutin jälkeen olin valmis 
tekemään asunnosta tarjouksen! 
Ihastuin välittömästi puutaloko-
tiin, jossa on portsalaisittain harvi-
nainen parveke. Hetkeäkään en ole 
katunut nopeaa päätöstäni.

Portsaan muutin Raunistulasta ja 
sitä ennen asuin Pohjolassa. Nykyi-
nen kotini on viides puutalokotini.

Portsalainen potretti
Teksti: Susanna Artukka

Kuvat: Arto Arvilahti

Tällä palstalla esitellään ihmisiä, jotka asuvat tai työskentelevät 
Portsassa sekä ihmisiä, joista portsalaisuus ei lähde pesemälläkään.

Ammattisi: 
Olen tarinankertoja ja toimitus-
johtaja omassa yrityksessäni, neiti 
Raunio Oy:ssä.

Mitä työnkuvaasi kuuluu: 
Työnkuvaani kuuluu tarinallis-
taminen, viestintä ja konsultoin-
ti. Autan yrityksiä kertomaan 
tarinansa, kirkastamaan sitä ja te-
kemään sen näkyväksi. Oman vah-
van ravintola-ala taustan ansiosta 
työskentelen paljon ravintola-alan 
yritysten kanssa, mutta minulla on 
paljon myös muiden alojen yrityk-
siä asiakkaina. En keksi yrityksille 
tarinoita, vaan teen olemassa ole-
van tarinan näkyväksi. 

Kirjoitan paljon; toimin muun 
muassa yhden tahon haamukir-
joittajana, kirjoitan artikkeleja 
eri julkaisuihin, Turun Sanomien 
ruokasivustolla minulla on blogi 
”hörppyi ja herkkui”. Tämän lisäksi 
teen sosiaalisen median sisällön-
tuotantoa ja ylläpidän muutaman 
yrityksen sometilejä. Tekemisiäni 
pystyy helposti seuraamaan esi-
merkiksi Facebook-sivustoni, neiti 
Raunio, kautta. Olen myös tuotta-
jana Turun kauppahallin viinijuh-
lissa. Käyn puhumassa erilaisissa 
tilaisuuksissa esimerkiksi juuri ta-
rinallistamisesta.   

Food ambassadorina teen yhteis-
työtä Visit Turun kanssa Turun 
ruoka- ja juomakulttuurin hyväksi. 
Minulla on ilo kertoa Turusta ja Tu-
run ravintola- ja ruokakulttuurista. 
Tapaan esimerkiksi kansainvälisiä 
toimittajia ja viestijöitä, käyn hei-
dän kanssaan syömässä ja drinkeil-
lä, esittelen kaupunkia ja toimijoita. 

Ruoka ja juoma ovat siis minulle 
intohimo, harrastus ja työ.

Harrastukseni: 
Luen paljon, haluaisin sanoa myös 
lenkkeily, mutta se on jäänyt aika 
vähälle.  Olen erittäin sosiaalinen 
ja minusta on ihanaa istua iltaa ja 
keskustella ihmisten kanssa. Lai-
tan myös mielelläni ruokaa ja käyn 
ravintoloissa syömässä.

Lempiasioita Portsassa: 
Rakastun aina kaikkiin ravintoloi-
hin ja nyt viimeisen vuoden ihana 
Arvo täällä Portsassa on ollut to-
della lähellä sydäntäni. Käyn mie-
lelläni juomassa siellä caffè corret-
ton, mocktaileja, viiniä tai jonkin 
drinkin. Kakolanruusu ja Kakola 
Brewery sekä sen myymälä ovat 
myös suosikkejani, vaikka eivät 
suoranaisesti Portsaan kuulukaan. 
Mielestäni on ihanaa, kun voin os-
taa K-Portsasta oluen, joka on pantu 
puolen kilometrin päässä, jos en siis 
jaksa kiivetä kukkulalle hakemaan 
sitä heidän omasta myymälästään. 

Sumuisena syksynä on ihana 
kuunnella aamuisin, kun sata-
man laivojen sumutorvet kuuluvat  
Portsaan.

Lempiruoka ja –juomasi: 
Tämä on tosi vaikea! Se vaihtelee 
niin paljon ja riippuu tilanteesta 
ja hetkestä. Syksyiseen vuodenai-
kaan pidän pitkään haudutetuista 
lihapadoista, jotka on maustettu 
esimerkiksi oluella. Alkupaloik-
si tykkään usein tehdä poroleipiä. 
Pidän myös paljon pastasta ja yli-
päänsä italialaisesta ruuasta. Ra-
vintola Mamin parsarisotto on yksi 
ikisuosikeistani.

Lempijuominani on täyteläinen 
punaviini, Negroni, Kakolan oluet – 
fiiliksestä riippuen.
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Food ambassador Tanja Raunio 
rikastuttaa Port Arthurin katu

kuvaa jo kolmattatoista vuotta.

Mitä palveluita toivoisit Portsaan? 
Ruokaravintolan! Sellaisen pienen, 
viihtyisän paikan. Eikä pelkästään 
meille portsalaisille. Ihmisillä oli-
si monta syytä tulla Portsaan, kun 
erilaisia ravintoloita olisi useampi. 
Juusto- ja lihakauppa olisi myös 
ihana. Toki ainahan voimme käydä 
vierailulla Martin puolella herkku-
kaupassa.

Mikä on mielenkiintoisin ruoka-
muistosi?
Mieleenpainuvin ruokamuistoni 
sijoittuu Kiinaan, jossa olin kiina-
laisen TV-yhtiön toimittajien vie-
raana. Toimittajiin olin tutustunut 
heidän aikaisemmalla Turun vie-
railullaan.  Toimittaja ja kuvaaja 
kierrättivät minua kaksi päivää 
ympäri Chongqingia ja sain syödä 
mitä ihmeellisimpiä ruokia kuten 
possun kärsää ja aivoja. Viimeisenä  

päivänä minut vietiin tunnin mat-
kan päähän yhteen autotalliin, jossa 
minulle tarjoiltiin ankanpääkeit-
toa. Keitossa ankanpäät tuijottivat 
minua ja mukana oli myös ankan 
räpylöitä, joita piti imeskellä. Tämä 
on kyllä jäänyt elävästi mieleeni, 
eikä välttämättä herkullisuutensa 
vuoksi. ■

Sumuisena syksynä on 
ihana kuunnella aamuisin, 
kun sataman laivojen 
sumutorvet kuuluvat 
Portsaan.
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S V E N S K 
R E S U M É

Kom ihåg lista för vintermörkret, 
alla idéer plockade ur tidningens artiklar.

N jut av vedspisen och kakelug-
nen. Efter allt springas och 

sökas är det skönt att sätta sej ner 
och vila i lugn och ro till värmen. ■

1.

4.

2.

3.

5.

Var djärv, våga bli sedd. Det lät-
taste sättet att bli synlig är ju 

förstås att använda reflex, funge-
rar bra även om du är blyg. Reflex 
finns lyckligtvis i många former. 
Är din stil en butikskasse av re-
flextyg, många hängande reflex 
a la julgran, väst med reflexband 
eller kanske hittar du på någon ny 
stil och blir trendsättare. Var mo-
dig så här i julfesttider.

Var lekfull, fantisera dej  bakom 
staketen. Gör kvällsprome-

naden roligare och se på omgiv-
ningen med nya ögon. Ur ett barns 
perspektiv ser allt annorlunda ut, 
staket är till för att ta sej över, sen 
är det bara att fundera ut hur det 
skall lyckas. Man behöver ju inte 
klättra över, bara fantisera. Vad 
allt spännande finns där....

Delta i Running Dinner. Be-
kanta er med andra portsabor 

25.1.2020, så pricka in datumet 
i kalendern och anmäl ditt lag. 
Skriv kanske en extra önskan att 
det vore trevligt att träffa andra 
svenska, två eller trespråkiga par.

Kolla in lokala företag. Gör upp-
täcksfärd och samla idéer till 

vad man kan bjuda sina gäster. Lo-
kalt bröd, kaffe, öl, fisk eller kanske 
någon ny smak från saluhallen. 
Sök aktiviteter för det nya året, 
gym, bar eller kanske meditation. 

Text: Solveig Sillanpää
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Tuntui todella, että olin koto-
na: yhdistyksessä, joka vaa-
lii Turun historiaa, turkulai-

suutta, mahtavaa kieltämme ja pitää 
huolta myös siitä, miltä Turun kau-
punki näyttää nyt ja tulevaisuudes-
sa. Turku oli ollut aina koti, vaikka 
olin joutunut töiden takia pakko-
asumaan useita vuosia esimerkiksi 
Tampereella (!).

Turkuseuran laaja toiminta yllätti. 
Yhdistyksessä on yhdeksän eri tee-
maista aktiivista jaostoa, jotka jär-
jestävät toimintaa kaupunkilaisille. 
Historiaporukka järjestää luento-
sarjoja, retkijengi tutustuttaa upe-
aan kaupunkiimme teemakävelyil-
lä, kaupunginosajaosto ottaa kantaa 
kaavoihin ja huolehtii, että asuk-
kaiden ääni kuuluu päätöksenteos-
sa. Näiden lisäksi jaostot tarjoilevat 
murretta, kulttuuria ja ruotsinkie-
listä ohjelmaa. Tapahtumat ovat kai-
kille avoimia.

Seura julkaisee myös upeita teok-
sia, joissa tarkastellaan Turkua eri 
näkökulmista. Kirjoissa kerrotaan 
kaupunkilaisten lapsuusmuistoja, 
niissä pakinoidaan murteella, ver-
taillaan Turkua ennen ja nyt. 

Turkuseura perustettiin vuonna 
1957. On selvää, että jotta yhdistyk-
sen toiminta turkulaisuuden vaa-
limiseksi jatkuu, tarvitaan uuden-
laisia välineitä ja toimintaa myös 
uusien ihmisten tavoittamiseen. 
Suunnitelmissa on julkaista ensi 
vuonna esimerkiksi Turun mur-
re -aiheinen podcast-sarja ja muut-
taa julkaisuja äänikirjoiksi. Murre 
avautuu sfääreihin kuultuna ja Tu-
run historian tarinat heräävät eloon 
erilaisten äänimaailmojen kautta.

Turkuseura julkaisee myös Suo-
men Turku -lehteä, jossa kerrotaan 
kiinnostavia tarinoita turkulaisista 
ihmisistä ja ilmiöistä. Lehdestä teh-

dään ensi vuonna entistä parempi – 
Turun kuumin paikallismedia!

Turkuseura on yhteensä 19 kau-
punginosaseuran – myös Portsa ry:n 
– aluejärjestö. Haluamme toimia 
seurojen työn tukena ja tavoittee-
namme on, että kaikilla Turun alu-
eilla olisi oma kaupunginosaseura.

Kukaan ei ole yksin yhtään mi-
tään. Yhteistyö ja avoimuus ovat Tu-
run ja turkulaisten menestyksen eli-
nehtoja.

Haluatko mukaan maailman hie-
noimpaan Turku-jengiin? Kysy li-
sää tai liity Turkuseuran jäseneksi 
lähettämällä yhteystietosi osoittee-
seen info@turkuseura.fi. Jäsenmak-
summe vuonna 2020 on 30 euroa. ■

Föripuodin joululahjavinkit - lisäksi muita huipputarjouksia!

ET SÄÄ MITTÄ JOULULAHJOI TARTTE?

Aurajoen sillat  
ja förit -uutuusteos: 
30 € (norm. 35 €)

Kävely puutalojen 
Turussa, Kävely 1920- 
ja 1930-lukujen 
Turussa, Kävely 
Puistojen Turussa: 

Turku vanhoissa  
postikorteissa 1 ja 2: 
JÄSENILLE 22 €, 
muille 25 € 

Lapsuuteni Turku 1 ja 2, 
Barndom i Åbo, 
Iltapäivällä juna 
saapui Turkuun: 
JÄSENILLE 4 €, 
muille 5 €

Lähetä tamperelaiselle 
kortti – laaja valikoima 
kortteja Turun murteella: 
1-2 €

JÄSENILLE 22 €,
muille 24 €

Jokaisen Turku-miehen  
pakolliset Turku-kalsarit: 30€

Kati Leskinen

TERVESSI TURKUSEURA LESKISELT
"Nyt on Leskinen oikeassa duunissa", hehkuttivat entiset kollegat ja ystävät 
maaliskuussa 2019, kun minut oli valittu Turkuseuran toiminnanjohtajaksi

Turkuseuran  
Föripuoti sijaitsee osoitteessa: Vanha Suurtori 3, Brinkkalan talo. Olemme avoinna ti & ke klo 11―15, to 14―18.  Joulumarkkinaviikonloput olemme lisäksi avoinna la & su klo 11―17.

Tervetuloa!
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Vuosi sitten joulun alla myös tämän kylän lapset 
hoilasivat joulun sanomaa: ”Joulu on taas, rie-
muitkaa nyt, lapsi on meille tänä yönä synty-

nyt”. Nämä Pekka Simojoen Tulkoon joulu -kappaleen 
sanat päätyivät Einon ja Aapelin Joulurallin kerto-
säkeeseen ja sitä myötä myös meidän perheen liveka-
raokelistalle. Tuota kappaletta saimme kuunnella päi-
vittäin kolmen alle kouluikäisen pojan lauluna.

Tietysti tuntui mukavalta, kun hengellisen laulun sanat 
tällä tavalla tulivat pinnalle. Niinhän se on, että joulu 
on myös meillä seurakunnassa erityinen mahdollisuus 
tavoittaa ihmiset. Sanan "Jeesus" voi mainita joulu-
na radiossakin ilman, että se herättää kummastusta. 
Jouluna seurakunnan kynnys madaltuu ja Mikaelin-
kirkkoon sisään astuminen on toivottavasti helpompaa 
kuin tavallisena sunnuntaina. 

Tämän joulun alla julkista keskustelua on hallinnut 
kirkko. Nimittäin joulukirkko. Apulaisoikeusasia-
miehen päätös kieltää koulun yhteisen joulujuhlan 
pitäminen kirkossa on herättänyt paljon väärinym-
märryksiä. Kukaan ei ole edelleenkään kieltämässä 
koulujen tai päiväkotien kirkkoja. Myös tänä vuonna 
niin Tallimäen päiväkodin kuin Topeliuksen koulun 
lapset pääsevät osallistumaan joulukirkkoon. Apulais-
oikeusasiamiehen linjaus tarkoittaa, että koulun yhtei-
nen päätösjuhla ei voi olla hengellinen tilaisuus. Tämän 
varmasti kaikki ymmärrämme ihan maalaisjärjellä. 

Kristityt eivät enää omista katsomusmonopolia koulu-
maailmassa ja hyvä niin. Sen sijaan kaikille niille per-
heille, jotka tahtovat koulun ja päiväkodin joulukirk-
kotradiota jatkaa, tarjoamme tähän yhä mielihyvin 
mahdollisuuden. Kirkko on auki kaikille vakaumuk-
seen katsomatta, mutta pidämme siellä tietysti esillä 
sitä sanomaa, joka kirkolle kuuluu. Yhtä kaikki, ei liene 
kenellekään vahingollista tietää, kuka on se joulun lapsi, 
jota Mikaelinkin kirkossa jouluna juhlitaan.

Viime joulun alla eräs esikoululainen pohdiskeli tätä 
lapsen syntymästä kertovaa Einon ja Aapelin joulu-
kappaletta poikani kanssa. Poikani pääsi valistamaan, 
kuka Jeesus-lapsi todella on. Poikani ystävä nimittäin 
totesi: ”Mä en oikein tykkää siitä laulusta, missä ne lau-
lavat, että ne ovat saaneet sen vauvan.” 

Muistuttakoon tämä tositarina meitä kaikkia siitä, että 
perinteitä ei tule ottaa itsestäänselvyyksinä. Jos emme 
kerro lapsillemme, kuka on lapsi, joka syntyi jouluyö-
nä, he eivät sitä tiedä. Vakaumuksesta riippumatta on 
kuitenkin paikallaan siirtää myös jälkipolville ym-
märrys siitä, miksi näyteikkunan joulukuvaelmassa on 
seimessä pieni lapsi, ja mikä merkitys sillä on sadoille  
miljoonille kristityille ympäri maailman.

Rauhallista joulunaikaa Portsan sanomien lukijoille 
koko Turun Mikaelinseurakunnan puolesta,
Matti Hernesaho,
Portsan pappi Rauhankadun varrelta.

Lapsi on syntynyt!
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8.12. klo 18 The Joulukonsertti 
 (liput 15€ lippu.fi, mukana Aboa Gospel)
12.12. klo 18 Lasten ja perheiden joululaulukirkko
13.12. klo 18.30 Pekka Simojoen ja Jipun joulukonsertti 
 (liput ovelta 15€)
15.12. klo 14 Eläinten joulurauhan julistus
15.12. klo 16 ja 18 Kauneimmat joululaulut
21.12. klo 19 Taas kaikki kauniit muistot -joulukonsertti 
 (baritoni Jouni Kuorikoski & urkuri Marko 

Hakanpää)
22.12. klo 15 Lasten joulukirkko
22.12. klo 17 Joulun Tuomasmessu
24.12. klo 14 Jouluaaton hartaus
24.12. klo 22 Kauneimmat joululaulut
25.12. klo 8 Joulukirkko
25.12. klo 10 Joulukirkko (Turun linna)
29.12. klo 10 Kauneimmat joululaulut -messu

Tapahtumat maksuttomia ellei toisin mainittu. 
Katso kaikki tapahtumat: www.mikaelinseurakunta.fi

RAKENNUS-LAURI
KAIKKI KODIN REMONTTI- JA RAKENNUSPALVELUT 

LUOTETTAVASTI JA AMMATTITAIDOLLA

Puutaloremonttien erityisosaajat 
palveluksessasi, SOITA!

 Laurille 040 834 5117 tai 
Laurille 045 857 3457

@rakennuslauri



Mitä jos kokkaisit parisi kanssa vain kolmanneksen il-
lallisesta, ja nauttisit muut osat jonkun muun kotona? 
Siitä on kyse Running Dinner -konseptissa. Simppeliä 
ruokaa ja juomaa sekä hauska kokemus uusien tutta-
vuuksien kera. Parinasi voi olla avo-/aviopuolisosi, 
naapuri tai ystäväsi.

Parisi kanssa valmistatte joko alkupalat, pääruoan tai jälkiruoat 
itsellenne ja neljälle vieraalle, annettua budjettia noudattaen. 
Ruokailun jälkeen suunnistatte Portsan illassa kahteen muuhun 
teille annettuun osoitteeseen, missä kohtaatte kussakin neljä 
uutta osallistujaa. Yhden illan aikana tutustutte siis 12 muuhun 
portsalaiseen!

AIKATAULU: Lauantai 25.1.2020 klo 17–20 
17.00 alkupalat | 18.00 pääruoka | 19.00 jälkiruoat |  
20.00 tapahtuma loppuu

BUDJETTI: 15€/hlö eli 30€/pari. Halvemman ruokalajin seu-
raksi sopii arvokkaampi ruokajuoma, ja erikoisempien annosten 
seurana voi olla edullisempia virvokkeita. 

Ruokalajit on syytä suunnitella siten, että edellisestä paikasta on 
sopivaa lähteä n. 15min ennen oman ruokalajin alkua, ja pääruo-
ka tarjoiltaisiin viimeistään klo 18.15.

ILMOITTAUTUMINEN: Viimeistään 19.1.2020. Ilmoittau-
tuessanne kertokaa 1. ja 2. ruokalajitoive (kukin pari tekee siis 
kuitenkin vain yhden ruokalajin illan aikana). Pyrimme noudat-
tamaan toiveita mahdollisuuksien mukaan, erikoisruokavaliot 
huomioiden. 

Konseptiin kuuluu osallistujien osoitteiden (missä ruokalaji tar-
joillaan) rajaaminen Portsan alueelle. Tapahtuma on tarkoi-
tettu yli 18 vuotiaille.

HELPDESK: tapahtuman sujuvuuden takaamiseksi järjestä-
jätiimi päivystää tapahtuman aikana myöhemmin ilmoitetussa 
paikassa.

Ilmoittaudu lähettämällä alla olevat tiedot osoitteeseen:  
puheenjohtaja@portsa.fi, viimeistään sunnuntaina 19.1.2020.

Nimesi ja parisi nimi + puhelinnumero 
Ruokailuosoite  
Minkä ruokalajin mieluiten valmistaisitte? 
Minkä ruokalajin toiseksi mieluiten valmistaisitte? 
Onko sinulla ja parillasi erityisruokavalio?  
Jos erikoisruokavalio niin mikä?

Järjestelyistä vastaa Asukasyhdistys Portsa Ry

ILMOITTAUDU MUKAAN PORTSAN 
RUNNING DINNERIIN!

Running Dinner – elämyksellinen kolmen ruoka-
lajin illallinen järjestetään jo toista kertaa koti-
kulmillasi lauantaina 25.1.2020 klo 17–20! 
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Rakennukset ovat  
elämistä varten.

Koti on enemmän kuin sijoitus Suoraa palvelut
Koti on jokaiselle enemmän kuin sijoitus. Siihen 
liittyy sijoitetun pääoman lisäksi tunnearvot, 
asumisterveys, turvallisuus ja lähes aina pitkä 
omistusaika. 

Kodin arvosta ja ominaisuuksista tulee pitää  
huolta suunnitelmallisesti ja ennakoivasti. Riskejä 
on turha ottaa. – Arvoa voi myös kasvattaa.

Suomen Rakennusasiantuntijat Oy 

• Asuntokaupan kuntotarkastukset
• Kosteusmittaukset
• Asunto-osakeyhtiöiden kuntoarviot
• Energiatodistukset
• Kuntotutkimukset
• Asiantuntijalausunnot

palvelee kaikissa kiinteistöjen ja asuntojen kun-
non selvitys- ja kehitystöissä, kauppatilanteissa 
sekä esimerkiksi liikekiinteistöjen kuntoarvioissa.

Paikallinen osaaminen – paikallinen vastuu – yhteinen tavoite

Talovisio.fi

Helsinki     Jyväskylä     Lahti     Lappeenranta     Lohja     Pori     Turku

Ota yhteyttä. Me palvelemme!
www.suoraa.fi

maksuton pilvipalvelumme talovisio.fi säilyttää  
kotisi kunnon dokumentit yhdessä paikassa.

Pidä huolta!

SUOMEN RAKENNUSASIANTUNTIJAT



Kaikki hyvä on lähellä.


