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Rantarakastaja -lehti
Tyyppi: Mainosjulkaisu
Julkaisija: Suomen Laiturikauppa Oy
Toimitus ja taitto: Tiina Nuortimo / Grafiini
Painomäärä: 20 000 kpl
Painopaikka: Paino-Kaarina Oy
@ Suomen Laiturikauppa Oy 2018.

Rakkaudella rantaasi
Kädessäsi on kaikkien aikojen ensimmäinen Ran-
tarakastaja -lehti. Lehti syntyi rantarakentamisen 
rautaisten ammattilaisten yhteistyönä, tavoitteena 
tuottaa tiivis tietopaketti mökinomistajien iloksi ja 
ennen kaikkea avuksi.  Meillä kaikilla on yhteinen 
tavoite: toimiva, turvallinen ja kaunis mökkiympäristö, 
joka vastaa täysin käyttäjiensä toiveita ja tarpeita. 
Usein mökkiympäristön kohentamiseen tarvitaan 
usean alan toimijoita ja palvelutarjonta alalla on 
kovin kirjavaa. Kaikki tässä lehdessä esillä olevat 
yritykset ovat hyväksi todettuja yhteistyökumppa-
neitamme, joten voimme surutta suositella heidän 
tietotaitoaan myös teidän käyttöönne. 

Toivottavasti viihdytte lehden parissa! Takakannesta 
löydät ohjeet palautteen antamiseen ja samalla voit 
osallistua ravintolalahjakortin arvontaan.

Lämmintä kesää ja leppoisia mökkeilyhetkiä 
toivottaen,
  
Ville Valtanen
Sakari Aarnio

Suomen Laiturikauppa Oy



Pitkän ja synkän talven jälkeen tuskin mikään tuntuu makeammalta kuin ensimmäinen päivä omassa mök-
kiympäristössä. Jos rakennukset ja ympäristö ovat talvehtineet pääosin itsekseen, on ennen mökkikauden 
aloittamista kuitenkin hyvä tarkistaa mökin ja rannan kunto ja suorittaa ainakin välttämättömimmät huolto-
toimenpiteet. Kokosimme lyhyen muistilistan, jota soveltamalla varmistat turvallisen mökkikauden aloituksen 
ja pidennät samalla mökin, laiturin ja muiden rakennelmien ikää.

1) Tarkista ja puhdista vesikatto ja kourut
Mökin katto- ja yläpohjarakenteet joutuvat kovalle koetukselle erityisesti kylmän ja lumisen talven aikana. Tarkista, että ka-
tossa ei ole vaurioita. Puhdista sadevesikourut ja -syöksyt lehdistä, neulasista ja sammaleesta. Myös katto on hyvä puhdistaa 
mahdollisuuksien mukaan, erityisesti jos mökillä kerätään sadevettä käyttöön. Tyhjennä ja pese myös sadevedenkeräykseen 
tarkoitetut vesiastiat. Huom! Noudatathan erityistä varovaisuutta. Matalan rakennuksen rännien puhdistus saattaa onnistua 
esimerkiksi pitkävartisella harjalla, tikkaille nousua ei suositella. Katolla työskennellessä on aina syytä käyttää turvaköyttä- ja 
valjaita. 

2) Savupiiput, hormit ja tulisijat
Mökin omistajalla on huolehtimisvastuu hormien ja tulisijojen paloturvallisuudesta. Nuohous on suoritettava lakisääteisesti 
kolmen vuoden välein, mutta useamminkin se on sallittua. Tarkista keväällä savupiipun ja hormien kunto. Jos hormeissa on 
halkeamia, kutsu nuohooja paikalle ennen tulien tekoa. Aloita tulisijojen lämmittäminen varovasti, jotta hormit tai piippu 
ei vaurioidu. Tarkista palovaroittimien riittävyys (vähintään yksi jokaista 60 neliötä kohden)  ja kunto. Myös häkävaroitin on 
suositeltava.

3) Sähköjen tarkistus
Monille jyrsijöille saattaa sähköjohdot maistua, joten kaikki sähkövedot on hyvä tarkistaa huolellisesti talven jäljiltä. Jos huomaat 
sähköjohdoissa vaurioita, kutsu ammattimies paikalle. Tarkista ulkopistorasioiden vikavirtasuojien toiminta.

Mökin keväinen tarkistuslista

3) Kaivo ja jätevesi
Kaivo on hyvä tyhjentää talven jälkeen. Tarkista veden 
laatu ja jätevesijärjestelmän toiminta. Sisällä lavuaarien 
hajulukot on hyvä puhdistaa.

4) Laiturit ja terassirakenteet
Tarkista, ettei talvi ja jäät ole tehneet tuhojaan. Onko 
laiturissa kansilautoja irti? Törröttääkö naulat? Tarkista 
myös, että ponttonilaituri kelluu suurin piirtein samassa 
asennossa kuin syksylläkin, ja että kiinnitysketjut ovat 
hyvässä kunnossa. Jos ketjun ainevahvuudesta on puolet 
kulunut, se pitää uusia. Mikäli epäröit laiturin vaurioitu-
neen, pyydä aina ammattilainen tarkistamaan laiturin 
kunto ja kiinnitys. Laituri ja terassit on hyvä puhdistaa 
tai pestä ja öljytä tarvittaessa.

Tervetuloa kesä!



LAITURILTA AVAUTUU SIELUNMAISEMA 
Kiikalan seudulla mökkeilevä Vappu Pimiä:

”Mökki on meidän masikkapaikkamme, täällä unikin 
on aina parempaa kuin kaupungissa”, toteaa vuoden 
2018 mökkiläisenä palkittu Vappu Pimiä. Tämän kevään 
projektina järven rantaan suunnitellaan uusi, perheen 
tarpeita paremmin palveleva laituri. Tervetuloa mukaan 
seuraamaan Vapun laituriprojektia!

Punaisen talon ovella meidät vastaanottaa iloinen ja kupliva, 
naurunsekainen puhe. Olemme saapuneet Vappu Pimiän ja 
Teemu Huuhtasen mökille Salon Kiikalaan, tarkoituksena on 
suunnitella heidän ”mansikkapaikkaansa” uusi, paremmin 
koko perheen tarpeet täyttävä laituri. 

On huhtikuun puoliväli ja järvi on vielä tiukasti jäässä. Nykyisen 
laiturin nokassa on kuitenkin avanto ja portaat. ”Aamu-uinti on 
ihan ehdoton rituaali, erityisesti näin talvella!”, kertoo Vappu 

ja muistelee, miten kovimmilla pakkasilla kädet jäätyivät laitu-
riportaiden kaiteisiin kiinni niin, että kerran jopa kämmenistä 
lähti nahka. Ville Valtanen Suomen Laiturikauppa Oy:sta loh-
duttaa, että tämäkin ongelma on ratkaistavissa oikeanlaisilla 
materiaaleilla. Huh!

Maajusiille Morsian -ohjelmaa juontavalla Vapulla on kiire  
kuvauksiin. Maajussien kirjeita käydään availemassa ympäri 
maata, joten kilometrejä kertyy. Ennen lähtöä istahdamme 
rauhassa valoisan mökin pitkään pöytään miettimään, millai-
nen uuden laiturin pitää olla. ”No ainakin pitää olla penkki. 
Istuskelen usein yksin ja ystävienkin kanssa laiturilla ihaile-
massa sielunmaisemaani. Ja johonkin ne aamupalatarvikkeet 
(tai ystävien kanssa auringonalskua ihaillessa kilisteltävät 
skumppalasitkin) pitää laskea, joten tarvitaanko kuitenkin 
myös pöytä?”, mietiskelee Vappu. 

Vapun vanha laituri ei enää täytä perheen toiveita ja tarpeita. 
Uusi laituri valmistuu kesäksi 2018.



Seuraa Vapun laituriprojektin edistymistä Suomen 
Laiturikauppa Oy:n somekanavilla:  

Instagramissa: @suomen_laiturikauppa 

Facebookissa: facebook.com/laiturikauppa

Villelle laiturin suunnittelu on arkipäivää. Hän kuuntelee Va-
pun eloisia haaveita rauhallisena ja piirtelee samalla laituria 
mittoineen paperille. Ville myös osaa ehdottaa laituriin monia 
ominaisuuksia ja varusteluja, joita asiakas ei osaa itse ajatella. 

”Kyllähän sen laiturin pitää olla helppohoitoinen, täällä mökillä 
kun puuhastelemista riittää muutoinkin. Vene pitää saada hel-
posti kiinni. Ja uimaan tietenkin pitää päästä mukavasti myös 
tyttöjen kanssa. Lisäksi meillä on perheen yhteinen rituaali, eli 
katiskan nosto laiturin nokasta -sillekin pitää miettiä toimiva 
paikka”, mietiskelee Vappu.

Villen ehdotuksesta laiturille asennetaan myös valaistus, jotta 
laiturilla liikkuminen olisi turvallista myös hämärässä. Valot 
luovat laiturille myös tunnelmaa.

 ”Vedenalainen valo? No se on kyllä jo vähän liikaa!”, 
naurahtaa Vappu.



Vanha suolamakasiini Uudessakaupungissa, kaupun-
ginlahden kupeessa, on seurannut merellistä elämää jo 
1700-luvulta lähtien. Ravintolana Makasiini juhlistaa 
tänä kesänä 30-vuotista taivalta, monien uusien tuu-
lien siivittämänä. Uutuutena Captain’s Makasiinista 
voi tilata myös kokin omalle mökille!

Ravintola Captain’s Makasiini koki keväällä 2017 suuria muutoksia 
uuden ja innokaan omistajan myötä. Pitkään ravintola-alalla 
ja yrittäjänäkin kannuksia hankkinut Rainer Nyman tiesi, 
minkälaista uudistusta Makasiini ja sen asiakkaat kaipasivat: 
koko kaupunginlahden ranta oli laitettu hienoksi, joten Captain’s 
Makasiini sai myös eteensä uuden, 140 paikkaisen terassin. 
Koko keittiö uusittiin ja mm. ilmanvaihtoa paranneltiin, lisäksi 
pitseria siirrettiin kokonaan yläkertaan. Uudistunut Captain’s 
Makasiini kokosi runsaasti kiitosta ja kävijöitä, joten talvitauolle 
lähdettiin hyvillä mielin ja uudet suunnitelmat jo mielissä viriten.

Rainer henkilökuntineen ei toki lepää talvellakaan. Captain’s 
Makasiinin levätessä herkkuruokia tarjoillaan Ylläksellä Nymanin 
toisessa ravintolakokonaisuudessa: Haltiakammi&Kivinavetta 
palvelevat Kolarissa, Ylläksentien varressa. Ravintola Haltiakammi 
on elävän tulen ja haltioiden koti: a’la Carte -ruokaravintola, 
josta löytyy myös paikallisen taiteilija Uuttu-Kallen valmistamat 
32 Haltijaa viettämässä pitoja. Haltiakammissa ja Kivinave-
tassa ruokaa valmistetaan avotulella, puhtaista paikallisista 
raaka-aineista.

Mutta palataan lumisista tunnelmista takaisin kesäiseen 
Uuteenkaupunkiin. Tänä kesänä Captain’s Makasiini aukeaa 
äitienpäivänä ja on auki aina syyskuun loppuun. Yläkertaa on 
talven aikana remontoitu, joten artesaanipitsojen ystäville 
on nyt entistä enemmän tilaa herkutella. Lounasta on tarjolla 
juhannukseen asti arkisin. Juhannuksen jälkeen käytössä on 
monipuolinen ja herkullinen à la carte -lista, ja lounas palaa 
takaisin kuvioihin taas elokuun toisella viikolla. 

Rainer Nyman aikoo herätellä henkiin myös Makasiinilla 
aikaisemmin sijainneen Kokka -baarin. Ravintolan kylkeen 
rakennettava ”kokka” saa rakennuksen näyttämään mereltä 
katsottuna melkein kuin laivalta. Terassiin on suunniteltu 
katetta ja lasitusta antamaan suojaa kesän paahteelta ja 
syksyn tuulilta. Juhlavuoden kunniaksi juhannuksesta lähtien 
Makasiinilla nautitaan joka sunnuntaipäivä myös paikallisin 
voimin toteutetusta livemusiikista.

Kesän 2018 mielenkiintoisin uudistus on Kokki mökille -palvelu, 
jota Rainer Nyman on menestykseekkäästi kokeillut jo Ylläksellä. 
Voit piristää mökkipäivää ikimuistoisilla makuelämyksillä ja 
laadukkaalla palvelulla. Menu toteutetaan toiveittenne mukaan, 
ja palveluun voi liittää siis kokin kokkaamaan ja tarjoilijan tar-
joilemaan! Palveluun kuuluu kattaus, kokkaus, raaka-aineet, 
tarjoilu, ruokailu- ja keittiötilojen siivous ruokailun jälkeen. Ja 
mökki venematkan päässä ei ole ongelma sekään -kokin voi 
noutaa kohteeseen hyvin myös venekyydillä, vinkkaa Nyman.
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CAPTAIN’S MAKASIINI
 Aittaranta 12, Uusikaupunki | 02 8413600 | info@captainsmakasiini.fi | www.captainsmakasiini.fi

HALTIAKAMMI&KIVINAVETTA restaurants
Ylläksentie 168, KOLARI  | Phone: +358 44 237 46 2 |info@haltiakammi.fi | www.haltiakammi.fi

Ahoy Mates! Saisiko olla herkullista ruokaa, hyvää palvelua, rentoa musiikkia ja raikkaita merituulia?
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Leikkaa lohet annos paloiksi n. 160g
Laita lohet 2 tunniksi 10% suolaliemeen (käytä merisuolaa!) 
maustumaan. Esivalmistele sillä aikaa kastike ja lisukkeet 
ohje neljälle:

Raikaskermaviilikastike
Kermaviiliä 1prk
Yhden sitruunan mehu ja kuori
Suolaa ja mustapippuria myllystä
hienonnettua tilliä ja timjamia
Ryyni Dijon sinappia 1rkl

Sekoita kaikki aineet keskenään ja anna maustua tunnin.

Kauden kasviksia
Valitse kauden kasvikset oman maun mukaan ja hae ne joko 
omasta maasta tai torilta. Esim.
Naurista / porkkanaa / kesäperunaa / kukkakaalia jne.
Jos käytät perunaa, keitä sitä ensin 5 min ja lisää sitten hyvin
pestyt kasvikset ja anna niiden kiuhua pari minuuttia. Valuta 
vesi pois ja paahda kaikki kuumalla pannulla juuri ennen tar-
joilua. Lisää juuri ennen tarjoilua nokare voita ja kevätsipulia.

Savusta lohta leppäpuruilla n. 10 min. 

Ruokajuomana toimii erinomaisesti itävaltalainen Gruner 
veltliner tai Vakka-Suomen Panimon Prykmestar Suvi -olut.

Kotimaista kirjolohta savustettuna
Kesän herkuksi upeaa 



Mökkikalastajan paras apaja löytyy usein niinkin läheltä 
kuin oman laiturin nokasta. Aina ei siis tarvitse lähteä 
merta edemmäs kalaan, ja pienelläkin varustelulla kalo-
jen narraamisesta saa mukavaa puuhaa koko perheelle!

Hauki ja monet muut kalalajit alkavat kudulle heti jäiden lähdön 
jälkeen. Kudun jälkeen hauki on aktiivinen ja nälkäinen, joten 
toukokuu onkin parasta hauennarrausaikaa. Hauet viihtyvät 
parhaiten matalissa, kaislikkoisissa rannoissa, runsaan vesikasvil-
lisuuden keskellä. Keväiseen hauenkalasteluun toimivat parhaiten 
pintauintiset (uintisyvyys n. 1m) vaaput. 

Jos mökkirannassa on kaislikon sijasta syvempää, hiekka/so-
rapohjaista vettä, kannattaa hauen viehekalastus unohtaa ja 
koettaa vaikkapa siian ongintaa. Siiat kun tulevat mataliin (1,5-4 
m) rantoihin ruokailemaan kylmän veden aikana. Siian ongintaan 
käy tavallinen heittovapa, johon viritellään liukupaino ja koukkuun 
ihan tavallinen kastemato. Ja sitten ei muuta kuin ongelle!

Keväällä niin hauet kuin muutkin kalat ovat hyvin arkoja: valoa on 
tullut äkkiä lisää, suojaava jääkansi hävinnyt ja vesiliikenne lisääntyy 
huomattavasti. Kalastele siis hissukseen ja varovasti, liiku hiljaa ja 
vältä moottoriveneen käyttöä. Kutuaikana kannattaa muutenkin 
vesillä liikkumista rajoittaa vain välttämättömään, jotta kutevat 
kalat eivät turhaan häiriinny.

Ennen kalastuksen aloittamista on kuitenkin tärkeää tarkastaa 
lupa-asiat ja vaparajoitukset. Kalastonhoitomaksu 2018 lupa oi-
kettaa viehekalastamiseen yhdellä vavalla ja vieheellä lähes koko 
Suomen alueella (45 €/vuosi, 15 €/viikko ja 6 €/päivä). Tätä lupaa 
ei tarvita pilkkimiseen ja ongintaan. 

Heittokalastukseen 18-64 -vuotiaat kalastajat eivät tarvitse yleensä 
erillistä lupaa kalastonhoitomaksun lisäksi. Heittokalastus ei ole 
kuitenkaan sallittua kieltoalueilla esim. hoidetuissa virkistyskalas-
tuskohtissa. Näille kohteille on ostettavissa usein erillinen lupa. 
Kalastuslupiin voi tutustua ja niitä voi ostaa esimerkiksi Metsä-
hallituksen ylläpitämästä www.eraluvat.fi -verkkosivustolta. 

MERTA EDEMMÄS
KALAAN!

Kuva: Jani Nieminen



Suomalainen perheyritys Solar Water Solutions haluaa 
tuoda uusiutuvan energian vesiratkaisun jokaiseen 
mökkirantaan. Yritys valmistaa aavikoita ja saaristoa 
varten suunniteltuja vedenpuhdistuslaitteita. Pien-
talouskäyttöön tarkoitetut SolarRO MINI -laitteet 
tuottavat Itämeren vedestä tunnissa 25–60 litraa 
puhdasta juomavettä. Mottona on: Jos se on vettä, 
siitä saa juotavaa.

Vesikanistereiden kantaminen mökille tai veneeseen on työlästä 
ja veden säilyminen raikkaana ja juomakelpoisena useimmiten 
mahdotonta. Ratkaisun ongelmaan tarjoavat energiatehokkaat 
SolarRO-vedenpuhdistuslaitteet, joilla merivedestä (tai mistä 
tahansa raakavedestä) saa tuotettua täysin puhdasta juoma- ja 
käyttövettä ympäristöystävällisellä tavalla.

Veden puhdistus onnistuu meri-, järvi-, joki- ja kaivovedestä 
turvallisesti ilman kemikaaleja. Laitteen teknologia perustuu 
käänteisosmoosimenetelmään, jossa raakaveteen liuenneet 
suolat ja epäpuhtaudet (kuten liuenneet kiintoaineet, kemi-
kaalijäänteet, bakteerit ja virukset) erotetaan suodatinkalvon 
avulla. Lopputuloksena saadaan raikasta ja hyvänmakuista 
juomavettä.

Vastuullista vedentuotantoa kesänviettopaikoille

Ja mikä parasta; kaikki SolaRO-vedenpuhdistuslaitteet toimi-
vat halutessa pelkällä aurinkoenergialla, joka on uusiutuva 

Puhdasta juomavettä mökille
ja täysin päästötön energiamuoto. Solar Water Solutions 
on myös mukana tukemassa John Nurmisen Säätiön Puhdas 
Itämeri -hanketta. 

Rehevöityminen on Itämeren vakavin ongelma, jota ilmas-
tonmuutos osaltaan kiihdyttää. Paikallisesti merivedestä 
tuotettu vesi vähentää muovipullojen kuljetuksesta aiheutuvia 
hiilidioksidipäästöjä sekä merta rehevöittäviä typpipäästöjä.

Kotimainen, turvallinen, laadukas

SolarRO-tuoteperhe on valmistettu Suomessa. Tuotteet on 
kehitetty ja testattu yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa.

Esimerkiksi SolarRO MINI 50 vedenpuhdistuslaitteella valmistat 
puhdasta juomavettä merivedestä 25 litraa tunnissa. Järvi- tai 
kaivovedestä laite tuottaa juomavettä 50 litraa tunnissa. Se 
soveltuu hyvin mökkikäyttöön, saareen, veneeseen ja asun-
tovaunuun ja kuluttaa energiaa yhtä vähän kuin pari vanhaa 
hehkulamppua! 

Mistä tahansa raakavesilähteestä, 100% aurinkoenergialla!

Tutustu tuoteperheeseen osoitteessa
solarwatersolutions.fi

Hoidamme laiteasennukset alueellasi, soita ja kysy lisää 040–5238640

“Haluamme kannustaa mökkiläisiä tuottamaan oma juoma-
vetensä paikallisesti. Laitteet toimivat kaikilla virtalähteillä: 
suoraan aurinkopaneeleilla, akkujen avulla, generaattorilla tai 
verkkovirralla.”, kertoo Anna Pohjola Solar Water Solutionsilta.
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Laiturilla vietetään valoisia kesäöitä, se on tukena kun 
opetellaan uimaan. Siellä rakastutaan, siellä pohditaan 
henkeviä. Sen nokasta hypätään huimat uimahypyt ja 
ongitaan komeimmat saaliit. Laiturilla on erityinen 
paikka kansamme sydämissä.

Laituria suunnitellessa on hyvä miettiä ja haaveilla siellä vietet-
tävistä hetkistä, jotta tuleva laituri palvelee käyttäjiään mahdol-
lisimman hyvin. Itse laiturin valintaan vaikuttaa lukuisat asiat, 
jotka on hyvä selvittää asiantuntijan kanssa. Myös lupa-asiat 
on hyvä antaa ammattilaisen hoidettavaksi. Pääsääntöisesti 
pienelle laiturille ei lupaa tarvita, mutta käytännöt vaihtelevat 
kunnittain.  

Laiturin suunnittelu alkaa toiveiden ja käyttötarkoituksen 
miettimisen lisäksi rannan ja vesistön ominaisuuksien kar-
toittamisella. Huolellisella suunnittelulla laituri on huoleton, 
kestävä ja palvelee käyttäjiään pitkään. 

Mynämäen Mietoisissa sijaitseva Suomen Laiturikauppa Oy  
panostaa laitureiden valmistuksen ja raaka‐aineiden koti-
maisuusasteeseen. Kaikki ponttonilaiturit tehdään yrityksen 
omissa tehdastiloissa Vehmaalla. 

”Haluamme tarjota asiakkaillemme laadukkaan, kestävän ja 
vastuullisesti tuotetun laituriratkaisun, ja tällöin materiaaleista 
ja työtavoista ei voi tinkiä”, kertoo Ville Valtanen, Suomen Lai-
turikauppa Oy:n omistaja. Tässä jutussa esittelemme  kolme 
Suomen Laiturikauppa Oy:n valmistamaa erikokoista, hyvin 
käyttäjiensä tarpeita vastaavaa laituria.

Kesäinen keidas joessa 

Pieneen jokeen omakotitalon pihassa haluttiin tukeva laituri, 
jossa lapset ystävineen mahtuvat uimaan, kalastelemaan ja 
viettämään aikaa. Joessa ei ole merkittävää virtaa, mutta veden 
korkeus vaihtelee kesän mittaan rajustikin. Muoviponttoni-
laituri  käyntisiltoineen on vakaa ja tilava,  ja se on vastannut 
lapsiperheen tarpeita täydellisesti. 

Laiturilta mahtuu isompikin lapsiporukka hyppimään veteen, 
samalla kun aikuiset pääsevät uimaan rauhallisesti uimapor-
taita pitkin. Katiska on helppo tarkistaa laiturin nokasta ja 
rapusaaliitakin on kerätty laituriin kiinnitetyistä merroista. 
Laituriin on lisätty myöhemmin kiinteä penkki. 

Meitä suomalaisia yhdistää laituri

rakkaudella rantaasi

    MUOVIPONTTONI

- vaatii vähintään 7 cm vettä
- pienen veneen kiinnitykseen ja uimakäyttöön
- kansikorkeus noin 35 cm vedestä
- leveydellä saadaan lisää vakautta, 
   minimileveys aina mielellään 3m
- sopii suojaisille rannoille, 
   joissa avovettä on maksimissaan kilometri
- talvenkestävyys sama kuin betoniponttoneilla
- edullisempi vaihtoehto
- Suomen Laiturikauppa Oy:n muoviponttoneilla 
   on 10 vuoden takuu
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Turvallinen ja toimiva ranta-alue

Lapsiperheen kesäasunto Raumalla kaipasi turvallista ran-
ta-aluetta, jossa yhdistyisivät talviuintimahdollisuus, palju ja 
turvallinen veneen kiinnitys. Kallioisella ranta-alueellä oli liian 
tiheää kasvustoa ja sileät, liukkaat kalliot olivat vaarallisia kulkea 
niin kesällä kuin talvellakin. Rantaan rakennettiin raskasbe-
tonilaituri Medium sekä yhtenevä kulku uimapaikan, paljun 
ja veneen välille. Nyt saunasta pääsee helposti ja turvallisesti 
uimaan sekä paljuun. Ison laiturin mukavana plussana on 
kiinteä riipumatto.

RASKASBETONIPONTTONI medium

- yhtenäinen betoniponttoni
- betonin korkeus 56 cm
- sopii suuremmankin veneen kotisatamaksi
- kestää isommankin vesialueen rannalla
- pituudet 6 | 8 ja leveys 3 m
- laadukkaat materiaalit
- erilaisia puukansivaihtoehtoja
- 10 vuoden takuu 

Vene raskasbetoniponttonin suojaan

Paraisilla sijaitsevan mökin rannassa oli vanha laituri, 
jossa ei ollut kunnollista, suojaisaa paikkaa veneelle. Uusi 
raskasbetoniponttonilaituri rakennettiin vanhan kiinteän 
laiturin jatkoksi.  L-mallisella laiturin toteutuksella saatiin 
kunnollinen suojapaikka veneelle ison aukon rannassa. 
Laiturit ovat kooltaan 8 m x 3 m ja 12 m x 3 m. Isompi leveys 
toi laiturille myös toivottua oleskelutilaa.
(Kuva alla).

Suomen Laiturikauppa Oy | Saarentie 428, Hietamäki  | P. 040 5868496 | ville@suomenlaiturikauppa.fi
Myymälämme on avoinna ma-pe 10-17.  Tutustu myös verkkokauppaamme!

RASKASBETONIPONTTONI heavy

- yhtenäinen betoniponttoni
- betonin korkeus 108 cm
- toimii tarvittaessa myös aallonmurtajana
- pituudet 8 | 12 | 16 | 20 ja leveydet 2,4 | 3 | 3,5 | 4
- laadukkaat materiaalit
- erilaisia puukansivaihtoehtoja
- myös betonikantisena
- 10 vuoden takuu
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Keväällä valoisuuden ja lämmön lisääntyessä talvihor-
roksessa ollut ympäristö herää uuteen kasvukauteen.
Puutarhan hoito tulee ajankohtaiseksi ja on hyvä 
aloittaa puihin ja pensaisiin talven aikana syntyneiden 
vaurioiden korjaukset, sekä haravoinnit ja muu siivous 
kevätlannoitusta unohtamatta.

Samoin talvenaikana syntyneiden ideoiden toteuttaminen, 
niin piharakenteiden kuin kasvien istuttamisen osata on myös 
ajankohtaista.Suunnitelmia toteuttaessasi huomioi tulevaisuu-
den tarpeesi pihan eri käyttötarkoituksiin, tee tilat riittävän 
kokoisiksi, esim. terassit.

Sijoita eri tilat käyttötarkoituksien mukaan elämän kannalta 
oikeille paikoille, huomioi auringonvalo ja ilta/yö valaistus, 
kulkureitit, viihtyvyys ym. Mieti haluatko nurmikkoalueita vai 
pidätkö enemmän metsäpohjasta eli käytätkö pihassasi kunttaa, 
kulkureiteillä sepeliä, betonilaattaa tai luonnonkiveä. Huomioi 
myös kasvien vaatima multakerroksen paksuus ja valoisuus.

Keväällä on hyvä miettiä myös viljelläkkö itse herkulliset yrtit 
ja vihannekset, sekä kauniit kukat vai turvautuako kauppojen 
ja torien tarjontaan.

Pihan kevättyöt kesän kynnyksellä
Kasvimaan kunnostus on hyvä aloittaa ajoissa samoin arempien 
taimien esikasvatus, varaa siihen 2-6 viikkoa kasvista riippu-
en. Istuttamisen ja kylvön kasvimaalle voi aloittaa kun maa 
ja ilma ovat lämmenneet riittävästi. Sijoita runsaasti lämpöä 
vaativat kasvit esim kurkut, kurpitsat ja tomaatit mahdolli-
simman suojaisaan paikkaan kasvimaalla, tarvittaessa voit 
lisätä tuulensuojia. Viljelyn edistyessä muista riittävä kastelu 
ja rikkakasvien torjunta.

Viljelyä voi aikaistaa myös käyttämällä muovia, harsoa, erilaisia 
tunneleita, lavoja ja kasvihuoneita ja näiden yhdistelmiä.
Kukkivien kasvien sijoittamisen pihalle voi aloitta esim. kyl-
määkin kestävillä orvokeilla, jotka sietävät pientä hallaakin. 
Tarjolla on myös paljon erilaisia valmiita amppeleita ja ruukkuja 
erilaisiin sommitelmiin.

Ruukkujen ja kukkaryhmien multana käytä multaa, jossa on 
mielellään hitaasti liukenevaa pitkävaikutteista lannoitetta. 
Ruukkujen ja muiden istutusten kastelua voit helpottaa käyt-
tämällä erilaisia altakasteluruukkuja tai lisäämällä multaan 
kastelukiteitä, jotka luovuttavat kosteutta kastelujen välillä. 
Täydennä istutuksia kesän mittaan.

Puutarha Jaanto
Martti Jaanto

Tammihaantie 59
21140 Rymättylä

040 5786323                   



Joko lämmitys- ja vesilaskut harmittavat? Vai huo-
lettaako luonnon tulevaisuus? Tai kenties olet vain 
saanut tarpeeksesi veden kantamisesta? Hyviä uutisia: 
vaihtoehtoja löytyy – syvällä tosin: maassa, siinä jalko-
jesi alla! Saariston Kaivonporaus Oy toteuttaa vesi- ja 
maalämpörakentamista Turun talousalueella ympäri 
vuoden, vuosikymmenten tuomalla kokemuksella.

Vesi on elinehto, mutta mistä sitä saisi? Usein porakaivo on oi-
vallinen ratkaisu. Musta reikä maassa ulottuu aina pohjaveteen 
saakka. Sehän ei kuivu vaikka intiaanikesää vietettäisiinkin! 
Mikäli kaivo on oikein tehty, oikein varustettu ja oikein asen-
nettu se on todennäköisesti miltei ikuinen. 

Hinta voi kirpaista, mutta se on myös panostus oman ja tule-
vien sukupolvien hyvinvointiin. Saariston Kaivonporaus Oy:n 
valttikorttina ovat vedentulotakuu ja rajattu makeavesitakuu. 
Luontoa ei pysty ohjailemaan, joten lupausta täydellisestä 
makeavedestä kaivossa ei voi antaa -mutta useimmiten vesi 
on kuitenkin erinomaista!

Maalämpö -luonnon omaa energiaa

Saariston Kaivonporaus Oy on erikoistunut kallioperäiseen 
maalämpöön, mutta maalämpöä löytyy niin pintamaassa kuin 
vesistöissäkin. Näihinkin projekteihin yritykseltä löytyy osaa-
mista, asianmukainen kalusto ja ammattimainen henkilöstö.

Kaivontekoa saaristossa

”Olemme asentaneet Thermia-maalämpöpumppujärjestelmiä 
Turun talousalueella vuodesta 1994. Kaikkiaan asennettuja 
järjestelmiä on jo noin 1200, joka vastaa yhtä prosenttia koko 
Suomen maalämpökannasta”, kertoo Jimmy Kronberg Saariston 
Kaivonporaus Oy:sta.

Yrityksellä on erinomaiset mahdollisuudet toimittaa täydellisiä 
kokonaisuuksia porauksesta asennukseen ja sen jälkeen myös 
mahdolliset huoltotyöt. Takuun kannalta on turvallista valita 
urakoitsija, joka hoitaa projektin alusta loppuun. Tällä tavalla 
voidaan varmistaa, että laitteen jokainen osa on parasta laatua.

Porapaalu pitää pintansa! 

Porapaalutuksella varmistat laiturin pysyvyyden samassa pai-
kassa vuodesta toiseen, sekä mökkien ja muiden rakennusten 
kestävän perustuksen ilman turhaa maankaivuu- ja maansiir-
totyötä tai pilariharkkojen kuljetusta. Paalutustyö on nopeaa 
ja  luontoa sekä ympäristöä säästävää. Porapaalutus on hyvä 
vaihtoehto myös haastaviin kohteisiin, sillä porauskalusto 
mahtuu ahtaisiinkin paikkoihin. Ja mikä parasta, poraaminen 
onnistuu myös talvella!

Yhteistyö tytäryhtiö Saariston Ruoppauksen kanssa mahdollistaa 
kokonaisvaltaisen rantarakentamisen aina aallonmurtajasta 
ruoppaukseen. 

Saariston Kaivonporaus Oy
Gropaksentie 131
21610 KIRJALA

konttori: 02-458 8074
sähköposti: kaivo@kaivonporaus.com

Jimmy Kronberg
Puh. 040 547 8629

Vesi ja lämpö omasta maasta!

www.kaivonporaus.com
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Me suomalaiset nautimme terassilla oleilusta jopa 
läpi vuoden. Mikä onkaan mukavampaa kuin nauttia 
terassilla vaikkapa kesäisestä brunssista, keskikesän 
juhlahetkestä, ottaa päivänokoset tai tarjoilla teetä 
pirteän syksyisessä väriloistossa, sateen ropistessa 
terassin kattoon. Tämä kaikki vaatii kuitenkin terassin 
ominaisuuksilta paljon.

Yksinkertainen ja tyylikäs Algarve® -terassikatos tarjoaa suojaa 
auringolta ja sateelta tarpeen mukaan ja selviää Suomenkin 
ilmastossa ongelmitta vuoden ympäri. Vahvat alumiiniprofilit 
taittuvat jopa 150°, joten auringon kulmaa voidaan seurata. 
Käyttö on yksinkertaista kaukosäädettävällä moottorilla, jota 
täydentää nerokas sadesensori. 

Suljettuna katos antaa suojaa auringolta, sateelta tai jopa 
lumelta. Kattopaneelit sulkemalla katos on täysin vesitiivis, 
sadevesi johdetaan pois nerokkaasti käyttäen pystyjalkoja. 
Runko on jauhemaalattua alumiinia ja sen väri voidaan valita 
RAL-värikartan mukaan. Tämä moderni ja helppokäyttöinen 
ratkaisu voidaan asentaa mataliinkin paikkoihin, jossa terassi-
markiisi ei ole mahdollinen. Takuu 7 vuotta koskien materiaali, 
valmistus ja asennusvikoja!

Terassimarkiisi eli nivelvarsimarkiisi sopii nimensä veroisesti 
erittäin hyvin terassien katteeksi. Suurille ikkunapinnoille 
nivelvarsimarkiisilla saadaan tehokkaasti auringonsuojaa. 
Terassimarkiisissa olevat nivelvarret sijaitsevat markiisikankaan 
alapuolella vaakatasossa. Terassimarkiisin kaltevuuskulmaa 
voidaan säätää. Terassimarkiisit eivät yleensä vaadi rakennuslu-
paa, koska eivät ole kiinteitä rakenteita. Markiisit voidaan myös 
valaista LED-nauhalla, jolloin terassille saadaan ”jatkoaikaa” 
myöhäiskesän pimenevissä illoissa.

Laadukkaita kaihdin-, markiisi- ja sisustustuotteita
jo yli 45 vuoden kokemuksella

Kaihdinliike Sandberg Oy perustettiin Turussa jo vuonna 1973, 
ja nykyään se on jo noin 15 henkilöä työllistävä innovatiivinen 
palveluyhritys. Kaihdinliike Sandberg tarjoaa monipuolisen 
tuotevalikoiman, ammattitaitoista palvelua unohtamatta. 
Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. erilaiset kaihtimet, markiisit, 
pergolat, verhokiskot ja -tangot, verhot, taite- ja paljeovet, 
liukuovikaapistot, banderollit, ja valkokankaat.

Nauti terassilla olosta -säällä kuin säällä

Osa terasseista on rakennettu siten, että markiisien kiinnittäminen 
seinään on mahdotonta. Ratkaisuna on kahteen suuntaan avautuvat 
terassimarkiisit.

Nuppulantie 33, 20320 TURKU | Puh. (02) 276 9300 | info@kaihdinliikesandberg.fi

Algarve® -terassikatos tarjoaa suojaa auringolta ja sateelta tarpeen 
mukaan.

Auringosta voi nauttia varjossakin -markiisin alla!

kaihdinliikesandberg.fi
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Kotimainen perheyritys jalosti betonituotteiden 
valmistuksen osaamisestaan uutta liiketoimintaa. 
Lopputuloksena syntyi betonikalusteiden mallisto,  
jossa yhdistyy korkea laatu, kestävyys ja funktionaa-
linen muotoilu. Innovatiivinen PALA betonikalusteet 
-mallisto lanseerattiin Habitare 2017 -messuilla.

”Osoitimme mallistolla betonituotteiden monia mahdollisuuksia. 
Taustallamme on vahvaa betoniosaamista, jota hyödynnettiin 
tuotekehityksessä”, PALA betonikalusteiden myynnistä vastaava 
Jenni Valtanen valottaa. 

Yrityksen betonialan osaaminen tulee emoyhtiön, Suomen 
Laiturikauppa Oy:n kautta, joka valmistaa betoniponttoneita 
yksityisille, kunnille ja kaupungeille. Yrityksen kaikki tuotteet 
valmistetaan varsinaissuomalaisessa Vehmaan kunnassa 
sijaitsevassa tehtaassa.

Betonimestarillamme on yli 20 vuoden kokemus muottien 
työstämisestäja betonin valamisesta. Kaikki tuotteet valmis-
tetaan tehtaallamme, jolloin ne ovat varmasti tasalaatuisia.”

Massiivinen betonikaluste sopii niin julkisiin kuin yksityisiin 
tiloihin. Se on täysin säänkestävä, ja esimerkiksi betoninen 
pöytä sopii yhtä hyvin myös sisätiloihin. Betonista voidaan 
valmistaa mitä erinäisimpiä muotoja ja kalusteita on mah-
dollisuus räätälöidä myös ulkonäön suhteen. Väriä voidaan 
vaihtaa sävyttämällä tai vaihtamalla myös kiviaineksen väriä.  

”Luomme uusia tuotemallistoja asiakkaiden tarpeiden mukaan 
ja valmistamme myös mittatilaustuotteita. PALA betonika-
lusteisiin voidaan lisäksi tulostaa mitä tahansa kuvia, logoja, 
tekstejä ja valokuvia. Kuva sulautuu osaksi olemassa olevaa 
pintaa jättäen alla olevan betonin struktuurin näkyville, eikä 
siihen myöskään jää reunoja.”, kertoo Valtanen.

KESTÄVÄÄ KAUNEUTTA

myynti@pala-betonikalusteet.fi 
Puh: 040-3548999
Y-tunnus: 2672274-9
Krapintie 77, 23200 Vehmaa
www.pala-betonikalusteet.fi

Uniikki betonikaluste on pihapiirin kruunu
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Näyttävät ja kestävät arkkulaiturit

Massiivilaiturin rakenne

Massiivi-laiturit ovat tyyliltään kiinteitä, vahva-rakenteisia 
arkkulaitureita, jotka perustuvat vuosisatoja vanhaan laituripe-
rinteeseen. Kiinteät arkkulaiturit ovat etenkin saaristoalueilta 
tuttuja laiturimalleja. Arkkulaituri koostuu kivillä täytetystä 
”arkusta”, paaluista, kansilaudoista sekä reunalankuista. 
Materiaaleina käytämme suomalaista puuta sekä kiveä. Myös 
metallimateriaalit ovat kaikki parhainta mahdollista laatua, jotta 
ne kestävät luonnonvoimia ympäri vuoden, vuodesta toiseen.

Miksi Massiivi-laituri?

Massiivi-laiturit tehdään aina kestämään Suomen luonnon 
monipuoliset ja haastavat olosuhteet vuoden ympäri, oli kohde 
sitten ulkosaaristossa tai järven rannalla.

• Kesän helteet sekä suorat auringonpaisteet
• Syksyn vaihtelevat olosuhteet sekä myrskyt 
• Talvella jäiden liikkeet sekä niiden tuottamat paineet
• Keväällä jäiden lähtö ja niiden tuomat haasteet

 

Kaikki mitä unelmiesi ranta tarvitsee

Palveluvalikoimamme kuuluvat kaikki tarvittavat rantarakenta-
mistyöt, porapaalutusta ja ruoppausta myöten.  Rakennamme 
myös kulkusillat, paalutetut etuseinät, kivipenkereet ja vaikka 
läjitysalueen nurmetuksen. Laiturit ja venepaikat varustamme 
asiakkaan toiveen mukaan poijuilla, penkeillä, kiinnityslenkeillä, 
kylpytynnyrillä tai vaikka vesiliukumäellä.

Toteutamme laituriprojektimme aina kokonaisvaltaisena 
palveluna, suunnittelusta viimeiseen ruuviin asti.

Massiivi-laiturit rakentaa ja toteuttaa:
VL-Yhtymä Oy, Verstaskatu 11, 20360 Turku
info@massiivilaiturit.fi, Vesa Vaihi p. 040 746 3300

Massiivi-laiturit ovat yksilöllisiä, rannan ja luonnon ehdoilla rakennettuja arkkulaitureita. Ne kestävät niin säätä kuin käyttöäkin – vuoden 
ympäri, sukupolvelta toiselle. Käyttötarkoitukseen sopiva ja ympäröivään maisemaan sovitettu Massiivi-laituri on ratkaisu, joka saa naapurinkin 
pään kääntymään ja isännän hymyilemään, kun muut nostavat laitureitaan syksyn hyytävissä sääolosuhteissa. 

Unelmien ranta vaatii arvoisensa laiturin – massiivilaiturit.fi
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Turkulaisen rakennustarvikeyritys Sarokkaan laajasta 
terassilautavalikoimasta löytyy mm. Siperian lehti-
kuusta, lämpökäsitelty lautaa,  kestopuuta eri sävyissä 
sekä komposiitteja. Yksi yrityksen suosituimmista 
tuotteista on uusi OrganoWood® -terassilauta, joka 
on täysin myrkytön ja lähes lahoamaton ratkaisu te-
rassi- ja piharakentamiseen. Tuote on heikosti palava,  
paloluokituksen omaava terassilauta.

OrganoWood on ekologinen, lahosuojattu, heikosti palava ja 
lähes huoltovapaa puumateriaali terassi- ja ulkorakentamiseen. 
Kauniisti ja tasaisesti kelonharmaaksi muuttuva Organowood 
on ympäristöystävällistä ja huoletonta ratkaisua etsivälle 
loistava valinta. 
 
Organowood on yksi kestävimmistä terassimateriaaleista mitä 
on tarjolla. Mikäli halutaan varmistaa puun suojaus ja pitää 
veden hylkimiskyky maksimaalisena, kannattaa puu uusia 
tarvittaessa Organowood 02 puunsuojalla (lika- ja vesisuoja). 
Näin käsiteltynä ja oikein asennettuna, tuotteella onkin 10 
vuoden lahoamattomuustakuu.

OrganoWood terassilauta on ekologinen, helppohoitoinen 
ja erittäin kaunis materiaali niin sisälle kuin ulos, terassille, 
laituriin tai vaikkapa ruokapöydäksi.

Ekologinen, lahoamaton ja huoltovapaa terassilauta

Rakentajan Sarokas Oy | Polttolaitoksenkatu 17 | 20380 Turku | Puh:  02 – 2752 050  |  myynti@sarokas.fi    
Myymälä avoinna:  Ma - Pe 7 - 18  |  La 9 - 14  |  www.sarokas.fi

Organowoodista saa myös kauniisti ja luonnollisesti harmaantuvan 
ulkoverhouksen.

Kauniisti ja tasaisesti harmaantuva
- Ympäristöystävällinen ja ekologinen,
   hiilijalanjälki miinusmerkkinen
- Lahosuojattu, oikein asennettuna ja 
   käsiteltynä jopa 10 vuoden takuu
- Erittäin kestävä rankoissakin sääolosuhteissa
- Lähes huoltovapaa, suojakäsittelyä 
   suositellaan tarvittaessa
- Heikosti palava
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Kaisloittunut, kivikkoinen tai liian matala mökkiranta 
vaikeuttaa usein kohtuuttomasti rannan monipuolista 
käyttöä: veneilyä, uimista ja toimivan laiturin rakenta-
mista. Rannan ruoppauksella voidaan usein parantaa 
rannan käyettävyyttä olennaisesti.  

Ruoppauksen huolellinen suunnittelu ja toteutus on tärkeää 
vesistössä aiheutuvien haittojen minimoimiseksi ja mahdolli-
simman onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi. Ruop-
paus toteutetaan useimmiten lautalta ja siinä syntyvät massat 
maisemoidaan tontille rannan läheisyyteen tai kuljetetaan pois.
Itse ja ruoppaus ja myös lupa-asiat on syytä hoitaa yhdessä 
ammattilaisten kanssa, jotta ikäviltä yllätyksiltä vältyttäisiin.

Ruoppausluvan hakeminen

Tilavuudeltaan yli 500 m3 ruoppaukselle tulee aina hakea lupa 
aluehallintovirastolta (AVI). Pienimmästäkin, massamäärältään 
enintään 500 m3 koneellisesta ruoppauksesta on tehtävä kir-
jallinen ilmoitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
(ELY-keskus) ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta 
ennen töiden aloitusajankohtaa.

ELY-keskus ilmoittaa vastaanottaneensa ruoppausta koske-
van ilmoituksen tai antaa lausunnon. ELY-keskus jakunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa tarkempia ohjeita 
tai kehottaa ilmoittajaa hakemaan 30 vuorokauden kuluessa 
vesilain mukaista lupaa aluehallintovirastolta.

Ilmoituksen perusteella luvan tarve arvioidaan tapauskohtai-
sesti. Lupa vaaditaan, jos toimenpiteistä voi aiheutua haittaa 
esimerkiksi luonnolle ja kalakannoille. Alle hehtaarin kokoisen 
luonnontilaisen kaltaisen lammen sekä merenrannoilla alle 
kymmenen hehtaarin kokoisen luonnontilaisen kaltaisen fladan 
ja kluuvijärven luonnontilan vaarantaminen on aina kiellettyä 
ilman aluehallintoviraston lupaa.

Rannassa tehtävissä töissä tulee huomioida myös maankäyt-
tö- ja rakennuslain säädökset. Mahdollisen toimenpide- ja 
maisematyöluvan tarve onkin hyvä selvittää kunnan raken-
nusvalvontaviranomaiselta ennen toteutukseen ryhtymistä. 
Hankkeen suunnitteluvaiheessa on hyvä keskustella myös 
rajanaapureiden kanssa.

Ruoppaus parantaa rannan käytettävyyttä
Ruoppaus kannattaa lähes aina
Ammattilaisen kanssa vaativatkin ruoppaustyöt ja rannan ra-
kentaminen hoituu ongelmitta. Vaikeimmastakin kaislarannasta 
sukeutuu hyvissä käsissä kelpo uimaranta ja rannan käyttöarvo 
nousee huikeasti. Ruoppaus Koskinen on vesistö- ja laituri-
rakentamiseen erikoistunut yritys. Monipuolinen kalusto sekä 
yli 30 vuoden ruoppauskokemus mahdollistavat urakoinnin 
haastavissakin kohteissa. Yrityksen toiminta keskittyy Rauman, 
Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueelle.

Ruoppaus Koskinen rakentaa myös laitureita avaimet käteen 
-periaatteella sekä paikan päällä kohteesta riippuen. Laiturit 
ovat aina asiakkaan henkilökohtaisten toiveiden mukaisia, 
jolloin laiturista saadaan aina rantaan ja käyttötarkoitukseen 
sopiva.Yritys on erikoistunut isoihin arkkulaitureihin sekä 
muihin kiinteisiin laitureihin.

”Tarvittaessa teemme myös kulkusillat, paalutetut etuseinät, 
aallonmurtajat, kivipenkereet ja viimeistelemme pihan esimer-
kiksi valmisnurmella. Tavoitteenamme on rakentaa asiakkaalle 
aina hänen unelmiensa ranta!”, tiivistää Esa Koskinen.

Erityisosaamisena kosteikot

Ruoppaus Koskisella on 10 vuoden kokemus myös kosteikkojen 
tekemisestä. Kosteikko on vesistön osa, joka on suuren osan 
vuodesta veden peitossa tai muuten erityisen kostea, ja jossa 
on tyypillistä vesi- ja kosteikkokasvillisuutta. Kosteikot tehdään 
ensisijaisesti patoamalla luontaisiin notko- ja painannepaik-
koihin, tulva-alueille, pengerretyille kuivatusalueille tai kun-
nostamalla uomia luonnonmukaisen vesistörakentamisen tai 
kalataloudellisten periaatteiden mukaisesti. Suurin Ruoppaus 
Koskisen tekemä kosteikko on Kauljärven 12 ha:n monimuo-
tokosteikko Laitilassa.
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Ilmastonmuutos ja lämpeneminen ovat muuttaneet 
eteläisen Suomen talvia kenties pysyvästi. Kaikon-
neet talvikelit ovat tuoneet monia haasteita, mutta 
monelle veneilijälle kauden piteneminen on pelkkää 
plussaa. Teräksinen purjevenerouva s/y Annona viihtyy 
avoimissa vesissä ja jäissäkin, ja on asuttuna vuoden 
ympäri. Purjeet nostetaan niin kauan kuin avoimia 
vesiä riittää. 

Tänä vuonna kauden viimeinen -tai ensimmäinen- purjehdus 
tehtiin tammikuun ensimmäisenä päivänä. Sen jälkeen poikkeuk-
sellinen talvikeli pakotti Annonan jäämään pariksi kuukaudeksi 
talvitukikohtaansa.  Vaikka ulospäin 12 metrinen alus näyttää 
kylmältä ja paikalleen jäätyneeltä, kätkee se kuitenkin sisäänsä 
lähes täydellisen ”mökin” ja useimmiten myös elämää. Kun 
vene on hyvin suunniteltu talviasumista ajatellen, se toimii 
vielä kovimmillakin pakkasilla. Rungon tulee olla eristetty, sillä 
kylmänä aikana vesi jäähdyttää sitä tehokkaasti. Veneen pitää 
olla terästä, jotta se kestää talven jääolosuhteet.

Purjeveneen pitäminen asumiskuntoisena läpi vuoden vaatii 
jatkuvaa huolenpitoa, eikä kustannuksetkaan  jää paljonkaan 
jälkeen mökkikiinteistön ylläpidon hinnoista. Mutta ainutlaa-
tuisen saariston vaihtelevat maisemat ja tunnelma palkitsevat 
”purjeilla liikkuvan mökkeilijän”, ja kesäkuukausien aikana 
kerätään taas voimia kylmempään kauteen.

PURJEVENEESSÄ VUODEN YMPÄRI
Purjehdukset kylmän veden aikaan vaativat seikkailuhengen 
lisäksi erityistä paneutumista turvallisuuteen muutenkin, kuin 
perinteisten turvalaitteiden osalta. Ruska-ajan koittaessa suurin 
osa veneistä nostetaan kuivalle maalle ja kanssaveneilijöitä ei 
juuri vesillä näy.  Rauhallisuuden kääntöpuolella on yksinäi-
syys: jos jotain sattuu, ei apu ehkä olekaan niin lähellä kuin 
kesäkeleillä. Myös saariston palvelut ovat usein kiinni, joten 
esim. polttoaineen riittävyys on harkittava tarkkaan. Lisäksi 
esimerkiksi lämmitys, eristykset, tuuletus, ruoka- ja vesivarastot 
sekä tietysti veneen sähköt on oltava kunnossa ja tarkistettuina.

Kun s/y Annona on irti laiturista ja maasähköstä, se saa ener-
giansa tuuligeneraattorista ja aurinkopaneeleista. Sisätiloja 
lämmittää diesel-kamina. Myös ruoka valmistuu dieselkäyt-
töisellä keraamisella Wallas-liedellä.

Suomessa vene ei voi toimia vakituisena asuntona. Lähivuosina 
lainsäädäntöön odotetaan kuitenkin muutosta enemmän muun 
Euroopan tyyliin, monessa maassa asuntolaivat ovat arkipäivää.

s/y Annona
Purjevene Vita Nova 40

Runkomateriaali: teräs
Pituus:  12 m
Leveys:  3.94 m
Paino:  10 t
Syväys:  2 m
Sisäkorkeus:  1.9 m
Makuupaikkoja:  6 kpl
Purjeala: 92 m²
Aurinkopaneeli 65 w
Tuuligeneraattori Rutland 913
Dieselillä toimiva Glembring lämmityskamiina 
Dieselillä toimiva keraaminen Wallas liesi 
Jääkaappi 42 l
Vesitankit yhteensä n. 300 l
Polttoainetankit yhteensä n. 430 l

Ruoka maistuu aina parhaimmalta ulkona, jopa loka-
kuisellakin purjehduksella. Vihtori ja Eemil välipalalla, 
ruorissa isä-Antti.




