
Utgivningstidtabell Upplaga 14 000 exemplar

Nr Utkommer Dead-line Tema

1 19.1 4.1 Boende & Inredning

2 16.2 1.2 Riksdagsval, Företag, sportlov, 20–24.2

3 9.3 22.2 Riksdagsval, FÖRHANDSRÖSTNING: 22–28.3.

4 30.3 15.3 Riksdagsval, VALDAG 2.4

5 20.4 5.4 Småbarnspedagogik, husdjur

6 11.5 26.4 Granidagen 25.5, trädgård

7 1.6 17.5 Vårdsektorn

8 15.6 31.5 Semesterperiod, sommarläger

9 24.8 9.8 Skolor & Unga

10 14.9 30.8 Bilar & Fritid 

11 5.10 20.9 Föreningar, entreprenörskap 

12 26.10 11.10 Seniorer

13 16.11 1.11 Boende + Planläggningsöversikt

14 7.12 22.11 Julöppning

15 21.12 5.12 Jul, 24.12, nyårsafton, 31.12

Annonserna i den egna lokaltidningen läses noggrannare än i rikstidningarna.  
Och många läsare anser att annonserna är lika viktiga som artiklarna. 

1 sp 39 mm

2 sp 82 mm

3 sp 125 mm

4 sp 168 mm

5 sp 211 mm

6 sp 254 mm

Tekniska uppgifter

Resolution, 200 dpi

Rekommenderad CMYK-färgprofil 
ISOnewspaper26v4.icc

Tidningens storlek Tabloid, 275 mm x 400 mm

Spaltbredd

Distributionsområde

OBS! För att garantera kunderna ett bra tryck  
behöver redaktionen foton som är minst  
200–300 dpi och teckningar 1200 dpi. 

02700

02710

02750

Grankulla

Gröndal

Kurängen

Smedsby
Ymmersta

02610
Konungsböle

Kilo

02630
Lansa

Kilo

02180
Mankans

m e d i e k o r t  2 0 2 3

Helsida
254 x 362 mm
1 882 €

1/2 sida liggande
254 x 174 mm
1 118 €

1/2 sida stående 
125 x 362 mm
1 118 €

1/4 sida stående
125 x 174 mm
522 €

1/4 sida liggande
254 x 85 mm
522 €

1/8 sida
125 x 85 mm
274 €

2 spalter mellan
82 x 115 mm
249 €

2 spalter liten
82 x 85 mm
192 €

2 spalter mini
82 x 40 mm
78 €

1 spalt stor
39 x 174 mm
171 €

1 spalt mellan
39 x 115 mm
112 €

1 spalt liten
39 x 85 mm
83 €

1 spalt mini
39 x 40 mm
39 €

2 spalter stor
82 x 174 mm
365 €

Upprepningsrabatt  
Annons i tre nummer 10 %. 

Årskontrakt  
Fast plats –15 % förutsätter  
annons i 15 nummer. 

10 st. annonser  
på första sidan berättigar  
till rabatt på –15 %.

Advertorial-annons   
 2 sidor, 2550 €  
 1 sida, 1882 €  

Det står alltid ”annons” på sidan.

Mervärdesskatt 24 % tillkommer

Annonsstorlekar och -pris

1/4 frams. liggande 
254 x 85 mm
627 €

Framsida 
254 x 320 mm
2 258 €

Framsida 
254 x 223 mm
1 632 €

1/2 framsida  
254 x 174 mm
1 341 €

Annonsbokning och  
-avtal
Chefredaktör Jan Snellman 
tfn 050 555 1703
kaunisgrani@kauniainen.fi

Materialleverans
Skicka en tryckfärdig pdf-fil  
utan skärsmån till  
kaunisgrani@grankulla.fi. Be vid  
behov om instruktioner för att  
producera tryckdugligt material.

Annonsframställning
Vid behov gör vi enkla  
annonser, som du har möjlighet  
att korrigera en gång.  
För större arbeten debiterar  
vi 60 €/timme.

20

11.–31.3.2021

Hallitus/ 
Styrelse
Johan Johansson (SFP/RKP) pj/ordf.
Jaakko Nevanlinna (KOK/SAML)
Oili Sivula (VIHR/GRÖNA)Camilla Söderström

Toimitusneuvosto/ RedaktionsrådJan Sundberg pj/ordf. Tuula IhamuotilaKatri Kallio
Markus Jahnsson

Kaunis Grania julkaisee Ab Grankulla Lokaltidning –  

Kauniaisten Paikallislehti Oy -niminen yritys, jonka Kauniaisten  

kaupunki omistaa. 
Kaunis Grani utges av Ab Grankulla Lokaltidning –  

Kauniaisten Paikallislehti Oy. Bolaget ägs av Grankulla stad. 

Kustantaja/UtgivareAb Grankulla Lokaltidning – 
Kauniaisten Paikallislehti Oy

Painos/Upplaga 14 000 kpl
Päätoimittaja/Chefredaktör 
Jan SnellmanPuh./tfn 050 5551703

Aineisto/MaterialKaupungintalo/Stadshuset
Sähköposti/Epostkaunisgrani@kauniainen.fi

Lehden puhelin/ Tidningens telefonpuh./tfn 050 555 1703 
Internetsivut/Internetsidornawww.kaunianen.fi/kaunisgrani

Ilmoitukset/ Annonser
kaunisgrani@kauniainen.fi

Tilaushinta/Prenumeration
15 €/vuosi/år

Jakeluhäiriöt/ Distributionsstörningarpuh./tfn 050 581 0500
Lehti ei vastaa tilaamatta  toimitetun aineiston säilyttä-

misestä eikä palauttamisesta.  
Toimitus pidättää itselleen  
oikeuden muokata aineistoa.

Tidningen svarar inte för  uppbevaring och returnering av  
inlämnat material som inte  
beställts. Redaktionen förbehåller 
sig rätten att redigera materialet.

Taitto/OmbrytningKapteeni Kuu

Paino/TryckeriLehtisepät Oy, Tuusula
Tämä lehti painettu/Detta nummer presslagt10.3.2021

Seuraava numero ilmestyy 1.4.2021
Aineisto viimeistään 18.3.2021Nästa nummer utkommer 1.4.2021 

Materialet senast 18.3.2021

MM Siivouspalvelut Oy•	Kotisiivoukset•	Kerta-	ja	sopimussiivoukset
•	 Ikkunanpesut•	ToimistosiivouksetLuotettavaa siivouspalvelua jo vuodesta 2004info@mmsiivouspalvelut.fi

www.mmsiivouspalvelut.fi

Tilaa ilmainen arviokäynti!045 6385 774 Mirja

Tilaa ilmainen arviokäynti!045 6385 774 Mirja

MM Siivouspalvelut Oy

www.pietet.fi• Arkut ja uurnat • Kuljetukset
• Kukat ja sidontatyöt • Pitopalvelut
• Hautakivityöt • Perunkirjoitukset

Hautauspalvelu Pietét Oy
Tapiola, Tapiontori 3 B,  09 4559 5650 
Haaga, Tunnelitie 2, 09 726 0711
Munkkiniemi, Huopalahdentie 3, 09 488 140

Täyden palvelun hautaustoimisto
Neuvonta ja päivystys 24 h 09-726 0711

Lue lisää uutisia: kaunisgrani.fi
Läs fler nyheter: kaunisgrani.fi 

 Ben Winqvist              050 323 1338  
Rakentaa – Korjaa – Maalaa
Bygger – Reparerar – Målar www.bewix.net

Lakiasiaintoimistovaratuomari Klaus KavanneYksityishenkilöiden ja yritysten oikeudelliset asiat Palvelu myös ruotsiksipuh. 041 545 9601 klaus@kavanne.fi

Ammattitaitoiset siivouspalvelut  
yli 20 vuoden kokemuksella.Kotisiivous • Ikkunanpesu • Yrityssiivous 

Suursiivous • Remonttisiivous • Muuttosiivous
Kerro tarpeesi – me autamme!

V.KRISTAL OY

Puh. 045 841 1205 tai info.vkristal@gmail.com

Muista  kotitalous- 
vähennys!Hinta  -40 %

KESAR RAKENTAA, KORJAA, MAALAA
• Aidat, terassit, portaat, pihan rakennelmat

• Ulkomaalaukset, pensasaitojen leikkaukset
• Laatoitukset, kivimuurit • Rännien ja kattojen puhdistus

• Puiden kaato, jätekuljetukset.10 vuotta työtä Kauniaisissa ja Espoossa.
esa.hurtig@kesar.fi, p. 050 308 1815, www.kesar.fi

RUKA  KATSASTUS

Asunto myynnissäKauniaisissa  uusi yksiö 31 m2.   
Mh 69 890 €vh 204 500 €. Tied. p. 050 599 7168 p. 050 562 2205.

Yksittäisiä mallikappaleitaTEMPUR-sänkyjä, -tyynyjä ja-patjoja

Tempur Brand Store

POP UP GRANI Kauniaistentie 7 (K supermarket vastapäätä)  •  Puh. 040 215 7560  •  ARK 11-19, LA 10-16, SU 12-16  •  Pop-Up -myymälä avoinna 17.2.– 29.3.2021

BRAND STORE ESPOO Iso Omena, 2. krs, Postin vieressä  •  Puh. 040 215 7560  •  ARK 10–21, LA 10–19, SU 12-18

Like no other

TEMPUR Pop Up Grani on nyt avattu!
EDUN 

ARVO JOPA 
1300 €

TEMPUR North Continental 160x200 cm 

(norm. alk. 6296 €) alk. 4996 € Sinkkuvuode -500€

TEMPUR-tyynyn ostajalle Earebel-pipo
tai -kuulokepanta KAUPAN PÄÄLLE! 

EDUN 
ARVO JOPA  84,90 €

Koulutettu nukkumisergonomian asiantuntija auttaa tyynyn ja sängyn valinnassa, varaa aika www.sleepcenter.fi/varaa-aika/ tai soita myymälään!

–20%

–30%

–40%

LEARNING THAT WILL MAKE THE DAY  MORE DELIGHTFUL 
Online-istunnot netissä Teams, Skype, ZoomENGLISH WITH JACK p. 044 578 0777www.englishwithjack.fi

Föreningen Folkhälsan  i Grankulla r.f. håller  vårmöte onsdag  24.3.2020 kl.18.
Vårmötet hålls virtuellt. Anmälningar senast 23.3 till ordförande Susanne Lindroos, susanne@sannanruokakassi.fi för att få länk till mötet.

Under mötet behandlas  stadgeenliga ärenden.
Varmt välkomna!

Föreningen Folkhälsan i Grankulla r.f. / Styrelsen

Punkkibussi on liikkeellä!
®

LUE KORONATIEDOTE:  
www.saaristolaakarit.fi

Kaikki rokotukset kätevästi ja edullisesti.

Myös  PNEUMO- KOKKI- rokote!

Varaudu ajoissa kevään punkkikauteen! 
Torstai 18.3. klo 14–18.30 

Kauniaisten kaupungintalon P-paikka
PUNKKI-rokotuksetkoko  perheelle

100 %

kotimainen

20

10.12.2020–20.1.2021

Hallitus/ 

Styrelse

Johan Johansson (SFP/RKP) pj/ordf.

Jaakko Nevanlinna (KOK/SAML)

Oili Sivula (VIHR/GRÖNA)

Camilla Söderström

Toimitusneuvosto/ 

Redaktionsråd

Jan Sundberg pj/ordf. 

Tuula Ihamuotila

Katri Kallio

Markus Jahnsson

Kaunis Grania julkaisee Ab Grankulla Lokaltidning –  

Kauniaisten Paikallislehti Oy -niminen yritys, jonka Kauniaisten  

kaupunki omistaa. 

Kaunis Grani utges av Ab Grankulla Lokaltidning –  

Kauniaisten Paikallislehti Oy. Bolaget ägs av Grankulla stad. 

Kustantaja/Utgivare

Ab Grankulla Lokaltidning – 

Kauniaisten Paikallislehti Oy

Painos/Upplaga 14 000 kpl

Päätoimittaja/Chefredaktör 

Jan Snellman

Puh./tfn 050 5551703

Aineisto/Material

Kaupungintalo/Stadshuset

Sähköposti/E-post

kaunisgrani@kauniainen.fi

Lehden puhelin/ 

Tidningens telefon

puh./tfn 050 555 1703 

Internetsivut/

Internetsidorna

www.kaunianen.fi/

kaunisgrani

Ilmoitukset/ 

Annonser

kaunisgrani@kauniainen.fi

Tilaushinta/Prenumeration

15 €/vuosi/år

Jakeluhäiriöt/ 

Distributionsstörningar

puh./tfn 050 581 0500

Lehti ei vastaa tilaamatta  

toimitetun aineiston säilyttä-

misestä eikä palauttamisesta.  

Toimitus pidättää itselleen  

oikeuden muokata aineistoa.

Tidningen svarar inte för  

uppbevaring och returnering av  

inlämnat material som inte  

beställts. Redaktionen förbehåller 

sig rätten att redigera materialet.

Taitto/Ombrytning

Kapteeni Kuu

Paino/Tryckeri

Lehtisepät Oy, Tuusula

Tämä lehti painettu/

Detta nummer presslagt

9.12.2020

Seuraava numero ilmestyy 21.1.2021

Aineisto viimeistään 7.1.2021

Nästa nummer utkommer 21.1.2021 

Materialet senast 7.1.2021

MM Siivouspalvelut Oy

•	Kotisiivo
ukset

•	Kerta-	ja
	sopimussiivouks

et

•	 Ikkunan
pesut

•	Toimistosiivou
kset

Luotettavaa siivouspalvelua jo vuodesta 2004

info@mmsiivouspal
velut.fi

www.mmsiivouspal
velut.fi

Tilaa 
ilmainen 

arviokäynti!

045 6385 774 

Mirja

Tilaa 
ilmainen 

arviokäynti!

045 6385 774 

Mirja

MM Siivouspalvelut Oy

www.pietet.fi

• Arkut ja uurnat • Kuljetukset

• Kukat ja sidontatyöt • Pitopalvelut

• Hautakivityöt • Perunkirjoitukset

Hautauspalvelu Pietét Oy

Tapiola, Tapiontori 3 B,  09 4559 5650 

Haaga, Tunnelitie 2, 09 726 0711

Munkkiniemi, Huopalahdentie 3, 09 488 140

Täyden palvelun hautaustoimisto

Neuvonta ja päivystys 24 h 09-726 0711

Ammattitaitoiset siivouspalvelut  

20 vuoden kokemuksella.

Kotisiivous • Ikkunanpesu • Yrityssiivous 

Suursiivous • Remonttisiivous • Muuttosiivous

Kerro tarpeesi – me autamme!

V.KRISTAL OYPuh. 045 841 1205 tai info.vkristal@gmail.com

Saat  
uutena 

asiakkaana  
–10 %

 Ben Winqvist              

050 323 1338  

Rakentaa – Korjaa – Maalaa

Bygger – Reparerar – Målar

 www.bewix.net

19 90
siirto

ja USB-tikku

KUVAT
TIKULLE!

 

Kännykkä

täynnä?

kuvatapio
Kauppakeskus  Kauniainen                    

 09 505 0019

Suomalainen 

katsastusasema

RUKA 
 KATSASTUS

Kuurinmäentie 12,  

02750 ESPOO,  

p. 020 718 1870 tai 

p. 040 568 8586

www.rukakatsastus.fi

Lakiasiaintoimisto

varatuomari Klaus Kavanne

Yksityishenkilöiden ja 

yritysten oikeudelliset asiat 

Palvelu myös ruotsiksi

puh. 041 545 9601 

klaus@kavanne.fi

(0200-0-2500 (0200-0-2505

Seuraava lehti ilmestyy  

Nästa tidning utkommer 21.1.2021

Frisörsalong – Parturi & kampaamo

GRANI
Tunnelitie 7 D, Kauniainen

Lapset alle 10v. 15 €, Miehet 17€

Naiset 28 €, Tytöt 25 €

Ma–pe 10–20 • La 10–18 • Su 12–18

p. 040 144 2244 

Kiitos   
kaikille ihanille asiakkaillemme  

kuluneesta vuodesta!

Toivotamme rauhallista joulua  

ja hyvää uutta vuotta  

sekä terveyttä kaikille.

Terveisin  

New Hairstoren tytöt

Tiesitkö, että meillä toimii  

myös koulutettu ekokampaaja  

ja kosmetologi?

Ekokampaajalta mm:

•Hiusten- ja hiuspohjan hoidot ja  

puhdistukset (esim. Merilevä, savi ja turve)

•Kasvivärjäykset

•Savivaslennukset

•Intialainen päähieronta 

Kosmetologilta mm:

•Kasvohoidot

•Käsi- ja jalkahoidot 

•Vartalon Ja kasvojen sokeroinnit

•Yumi Lashes 

Ammattitaidolla teitä palvelee kosmetologi Tiina 

(valmistuu myös parturi-kampaajaksi sekä  

ekokampaaja ja parturi-kampaaja Mila.

Löydät meidät Kauppakeskus Granista.

Varaa oma aikasi soittamalla 044 989 9658 tai  

netistä www.varaaheti.fi/hairstore

Lämpimästi tervetuloa!

Sisusta ajaton ja ekologinen

pohjoinen luonnon tuntu kotiin 

Lahjaksi tai omaksi iloksi Bondenin ympärivuotiseen 

käyttöön sopivat torkkupeitot, shaalit ja tyynyt.

Kauniaisissa suunnitelluille, suomalaisesta 

lampaanvillasta Suomessa valmistetuille 

tuotteille on myönnetty Avainlippu-tunnus.

Tutustu valikoimaamme www.bonden.fi 

soita 050 570 9133, neuvomme 

mielellämme tuotteiden valikoinnissa.

Tilaa tuote verkkokaupastamme.

Tuomme lähetyksen ilmaiseksi kotiin 

Kauniaisissa ja Espoossa 23.12. saakka.

Sisusta ajaton ja ekologinen

pohjoinen luonnon tuntu kotiin 

Lahjaksi tai omaksi iloksi Bondenin ympärivuotiseen 

käyttöön sopivat torkkupeitot, shaalit ja tyynyt.

Kauniaisissa suunnitelluille, suomalaisesta 

lampaanvillasta Suomessa valmistetuille 

tuotteille on myönnetty Avainlippu-tunnus.

Tutustu valikoimaamme www.bonden.fi 

soita 050 570 9133, neuvomme 

mielellämme tuotteiden valikoinnissa.

Tilaa tuote verkkokaupastamme.

Tuomme lähetyksen ilmaiseksi kotiin 

Kauniaisissa ja Espoossa 23.12. saakka.

Sisusta ajaton ja ekologinen

pohjoinen luonnon tuntu kotiin 

Lahjaksi tai omaksi iloksi Bondenin ympärivuotiseen 

käyttöön sopivat torkkupeitot, shaalit ja tyynyt.

Kauniaisissa suunnitelluille, suomalaisesta 

lampaanvillasta Suomessa valmistetuille 

tuotteille on myönnetty Avainlippu-tunnus.

Tutustu valikoimaamme www.bonden.fi 

soita 050 570 9133, neuvomme 

mielellämme tuotteiden valikoinnissa.

Tilaa tuote verkkokaupastamme.

Tuomme lähetyksen ilmaiseksi kotiin 

Kauniaisissa ja Espoossa 23.12. saakka.

Sisusta ajaton ja ekologinen

pohjoinen luonnon tuntu kotiin 

Lahjaksi tai omaksi iloksi Bondenin ympärivuotiseen 

käyttöön sopivat torkkupeitot, shaalit ja tyynyt.

Kauniaisissa suunnitelluille, suomalaisesta 

lampaanvillasta Suomessa valmistetuille 

tuotteille on myönnetty Avainlippu-tunnus.

Tutustu valikoimaamme www.bonden.fi 

soita 050 570 9133, neuvomme 

mielellämme tuotteiden valikoinnissa.

Tilaa tuote verkkokaupastamme.

Tuomme lähetyksen ilmaiseksi kotiin 

Kauniaisissa ja Espoossa 23.12. saakka.

Sisusta ajaton ja ekologinen

pohjoinen luonnon tuntu kotiin 

Lahjaksi tai omaksi iloksi Bondenin ympärivuotiseen 

käyttöön sopivat torkkupeitot, shaalit ja tyynyt.

Kauniaisissa suunnitelluille, suomalaisesta 

lampaanvillasta Suomessa valmistetuille 

tuotteille on myönnetty Avainlippu-tunnus.

Tutustu valikoimaamme www.bonden.fi 

soita 050 570 9133, neuvomme 

mielellämme tuotteiden valikoinnissa.

Tilaa tuote verkkokaupastamme.

Tuomme lähetyksen ilmaiseksi kotiin 

Kauniaisissa ja Espoossa 23.12. saakka.

Sisusta ajaton ja ekologinen

pohjoinen luonnon tuntu kotiin 

Lahjaksi tai omaksi iloksi Bondenin ympärivuotiseen 

käyttöön sopivat torkkupeitot, shaalit ja tyynyt.

Kauniaisissa suunnitelluille, suomalaisesta 

lampaanvillasta Suomessa valmistetuille 

tuotteille on myönnetty Avainlippu-tunnus.

Tutustu valikoimaamme www.bonden.fi 

soita 050 570 9133, neuvomme 

mielellämme tuotteiden valikoinnissa.

Tilaa tuote verkkokaupastamme.

Tuomme lähetyksen ilmaiseksi kotiin 

Kauniaisissa ja Espoossa 23.12. saakka.

Sisusta ajaton ja ekologinen

pohjoinen luonnon tuntu kotiin 

Lahjaksi tai omaksi iloksi Bondenin ympärivuotiseen 

käyttöön sopivat torkkupeitot, shaalit ja tyynyt.

Kauniaisissa suunnitelluille, suomalaisesta 

lampaanvillasta Suomessa valmistetuille 

tuotteille on myönnetty Avainlippu-tunnus.

Tutustu valikoimaamme www.bonden.fi 

soita 050 570 9133, neuvomme 

mielellämme tuotteiden valikoinnissa.

Tilaa tuote verkkokaupastamme.

Tuomme lähetyksen ilmaiseksi kotiin 

Kauniaisissa ja Espoossa 23.12. saakka.

Sisusta ajaton ja ekologinen

pohjoinen luonnon tuntu kotiin 

Lahjaksi tai omaksi iloksi Bondenin ympärivuotiseen 

käyttöön sopivat torkkupeitot, shaalit ja tyynyt.

Kauniaisissa suunnitelluille, suomalaisesta 

lampaanvillasta Suomessa valmistetuille 

tuotteille on myönnetty Avainlippu-tunnus.

Tutustu valikoimaamme www.bonden.fi 

soita 050 570 9133, neuvomme 

mielellämme tuotteiden valikoinnissa.

Tilaa tuote verkkokaupastamme.

Tuomme lähetyksen ilmaiseksi kotiin 

Kauniaisissa ja Espoossa 23.12. saakka.

OSTETAAN AUTOJA,

pakettiautoja, asuntoautoja, vaunuja, perä- 

kärryjä, mopoautoja, skoottereita, mopoja, 

traktoreita. Käy leimaamattomatkin  

sekä kunnostettavat. Tarjoa rohkeasti  

ajoneuvoasi, puh. 040 165 3096.

Täyden palvelun kauneushoitola 

www.mbstation.fi • puh. 044 025 8285 

• Tunnelitie 6, 02700 Kauniainen (Thurmaninaukiolla) 

• Ma-Pe 10.00-18.00 • La 10.00-14.00 

• Sinua palvelevat ammattitaitoiset Sky.dipl. kosmetologit Sari ja Maarit.

LAHJAKORTTI ON  

TÄYDELLINEN JOULULAHJA  

LÄHEISELLESI!

Lahjakortti käy kaikkiin hoitoihimme ja tuotteisiin.

BD Medical Led -kasvohoito

Hehkua ja elinvoimaa ihollesi

Hoito räätälöidään ihotyypin mukaan
115€

Täydellinen jalkahoito

Sisältää rentouttavan hieronnan ja 

lakkauksen 

79€

Punkkibussi on liikkeellä!

LASTEN (2–17 V.) NENÄSUMUTE-

INFLUENSSAROKOTUKSET!

Kauniainen, Kaupungintalon p-alue

pe 11.12. klo 13–16.30 

®

LUE KORONATIEDOTE:  

www.saaristolaakarit.fi

Rokotukset myös ulkona tai autossa.

Nyt 
PNEUMO- 

KOKKI- 
rokote!Myös

HINKU-
YSKÄ-
rokote

Nro Nr 1 /20.1.–9.2.2022 n  Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla n  www.kaunisgrani.fi

SISÄLTÄ Ä K AUPUNGIN VIRALLISIA TIEDOT TEITA INNEHÅLLER STADENS OFFICIELLA MEDDELANDEN

Alkuun pääset meidän kanssamme:

Olisiko vuosi 2022 sinun 

kotihaaveittesi toteutumisen vuosi? 

Kiinteistömaailma 

Espoo Kauniainen  

Kauppakeskus Grani 

(09) 2311 0300 

kauniainen@ 

kiinteistomaailma.fi

Kiinteistömaailma  

Espoo Leppävaara,  

Panorama Tower 

(09) 2311 0307 

leppavaara. 

panoramatower@ 

kiinteistomaailma.fi

Kiinteistömaailma  

Espoo Laaksolahti 

Kauppakeskus  

Lähdekeskus

(09) 2311 0311 

laaksolahti@ 

kiinteistomaailma.fi

Kiinteistömaailma 

Espoo Niittykumpu

(09) 2310 1200 

niittykumpu@ 

kiinteistomaailma.fi

Kiinteistömaailma 

Helsinki Bulevardi

010 581 2470 

050 387 1887

bulevardi@ 

kiinteistomaailma.fi

Kiinteistömaailma 

Helsinki Jätkäsaari

050 375 8300 

jatkasaari@ 

kiinteistomaailma.fi

Pecasa Oy 

Bulevardin Kodit 

Riikka Wirta
yrittäjä, 

toimitusjohtaja, 

LKV, LVV, BBA, 

KiLAT 

050 571 3604

Rolf Wirta 
yrittäjä

0400 332 727

Annaleena 

Husgafvel 

myyntijohtaja, 

LKV, osakas, 

kaupan vahvistaja 

050 591 5929

Ria Elovaara

myyntijohtaja,  

LKV, LVV 

045 359 4211

Reija Skog 

LKV, LVV 

046 850 5851

Mika Ylen-Julin 

LKV, LVV

050 471 5685

Sari Latvanen  

LKV, LVV 

050 331 3728

Tomi Uljas
LKV, LVV

040 717 0186

Juho Poutanen 

myynti

neuvottelija, 

KiLAT

050 529 8898

Carita Simolin 

myynti

neuvottelija, eMBA

050 528 9787

Päivi Holmberg 

myynti

neuvottelija, KED

050 406 9459

Marianne Mölsä

myyntipäällikkö, 

LKV, LVV

050 300 4469

Viveka Tverin 

myyntipäällikkö, 

LKV, LVV, KTM 

050 560 7093

Tuula Saarmila 

LKV, LVV

050 322 2772

Monika Sjö 

LKV, LVV

050 573 2434

Sari Sarla

LKV, LVV, KiAT

0400 315 326

Tiiu Zilliacus 

myynti

neuvottelija, KiAT

045 236 2299

Klaus Ajamo 

myynti

neuvottelija

045 845 5560

Tee toimeksianto, me hoidamme loput. Niin helposti se käy, kun asialla on Suomen suosituin.

Asuntokauppasi onnistumisen kannalta ei ole lainkaan samantekevää, kuinka tehokas joukkue asuntosi myymiseen on viritetty. 

Kun valitset Kiinteistömaailman, asuntoasi myy useampi välittäjä kuin kenelläkään muulla. Kun haluat paikallista myyntivoimaa,  

valitse Kiinteistömaailma Espoo Kauniainen. Kutsu meidät Kotikäynnille!

Palvelemme nyt myös Bulevardilla sekä Jätkä saaressa Helsingissä:
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SISÄLTÄÄ K AUPUNGIN VIRALLISIA TIEDOTTEITA INNEHÅLLER STADENS OFFICIELLA MEDDELANDEN

BMW i4 eDrive40 alk. 59.600 €, sis. toimituskulut. EU-yhd. energiankulutus 16,1-19,1 kWh/100 km, CO2-päästöt 0 g/km. Sähköinen toimintamatka jopa 590 km. BMW i4 M50 alk. 69.240 €, 

sis. toimituskulut. EU-yhd. energiankulutus 18-22,5 kWh/100 km, CO2-päästöt 0 g/km. Sähköinen toimintamatka jopa 513 km. *Kulutukset ja päästöt määritelty WLTP-testimenetelmän mukaisesti. 

Auton kulutukseen ja toimintamatkaan vaikuttavat muun muassa kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpötila, keli- ja ajo-olosuhteet sekä auton kuormaus. Kuvan auto erikoisvarustein.

SE ON TÄÄLLÄ.Odotettu täyssähköinen BMW i4 on saapunut. Se yhdistää sähköisen voimalinjan ja teknologiset 

innovaatiot sekä ajamisen ilon saumattomasti yhteen. Viidennen sukupolven BMW eDrive -tekniikalla 

varustettu 5-ovinen auto tarjoaa jopa 590 kilometrin* toimintamatkan ja viiden hengen istumapaikat 

tekevät siitä ihanteellisen kumppanin jokaiselle matkalle. Tervetuloa koeajolle Bavaria Laakkoselle. 

Puheluhinnat 010 –yritysnumeroon: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/minuutti (sis. alv. 24 %) 

bavarialaakkonen.fi

Bavaria LaakkonenPARASTA BMW-PALVELUA.
Bavaria Laakkonen ESPOO
Luomannotko 7, 02200 Espoo
BMW-myynti 010 214 8210

Avoinna Ma-pe 9–18La 10–15

TÄYSSÄHKÖ UUTUUS

TERVETULOA KOEAJOLLE.

BMW i4
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SISÄLTÄ Ä K AUPUNGIN VIRALLISIA TIEDOTTEITA INNEHÅLLER STADENS OFFICIELLA MEDDELANDEN

Tulethan paikalle vain terveenä./Vänligen kom endast om du är frisk.

KOEAJETTAVANA/FÖR PROVKÖRNING

ESITTELYSSÄ MYÖS/VI PRESENTERAR OCKSÅ

sähköauto/elbil 

sähköauto/elbil 

sähköauto/elbil 

sähköauto/elbil 

sähköauto/elbil 

C-sarja/klass farmari ladattava hybridi/kombi laddningsbar hybrid

C-sarja/klass All-Terrain kevythybridi/lätthybrid

CLA Coupé ladattava hybridi/laddningsbar hybrid

43 AMG
53 AMG 

KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALON

PYSÄKÖINTIALUE

GRANKULLA STADSHUS

PARKERINGSPLATS   

LA/LÖ 14.5.

KLO/KL. 10–15

mercedes-benz.fi/kiertue

OPI JA KOE SÄHKÖISEN AUTOILUN 

PERUSTEET TEORIASSA JA TIEN PÄÄLLÄ. 
LÄR DIG OCH UPPLEV ELBILISMENS 

GRUNDER I TEORI OCH PRAKTIK. 

Kuinka pitkälle sähköllä pääsee? Miten lataaminen tapahtuu? 

Sopiiko ladattava hybridi tai täyssähköauto sinulle? Tutustu säh-

köisen autoilun aakkosiin nyt kiertueella. Tiedon lisäksi tarjolla 

on ratkaisuja kaikkiin autotarpeisiin. Suomen laajin ladattavien 

hybridien mallisto sekä vahvasti kasvava täyssähköautojen mallisto 

sisältää jo 32 eri vaihtoehtoa A:sta S:ään.

Hur långt kommer man på el? Hur sker laddningen? Är laddnings-

bar hybrid eller elbil något för dig? Bekanta dig med elbilismens 

grunder på vår turné. Förutom kunskap erbjuder vi även lösningar 

för alla bilbehov. Finlands bredaste sortiment av laddningsbara 

hybrider, samt ett snabbt växande sortiment av elbilar, innefattar 

redan 32 olika alternativ från A till S.

ELEKTRISK T U R N É

Obs! Vi är flexibla då det gäller deadline 
för reklambyårernas färdiga annonser. 
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Nya höghus ersätter gamla vid Stationsvägen

V i ansåg att det inte lönar sig att sanera de nuvaran-de byggnaderna eftersom det inte hade varit eko-nomiskt lönsamt. Dessutom har förväntningarna på boendet och behoven förändrats på 50 år så vi anser att det bästa alternativet är att ersätta det gamla med nytt, sä-ger Tommi Parikka, direktör på byggenheten vid koncer-nen Kojamo Oyj.
De tre existerande husen ersätts med två höghus av la-melltyp och de byggs parallellt med gatan. Det blir en till två våningar mer än i dagens trevåningshus. Fasaden mot Stationsvägen är fortsättningsvis beklädd med rött tegel. Det blir mer än 100 bostäder i de nya byggnaderna jämfört med dagens 51. Det ökar invånarantalet och stödjer Gran-kullas strategi att öka livskraften och utveckla tjänsterna.– Utgångspunkten i planeringen av bostäderna är att för-verkliga bostäder i alla storlekar för olika behov. Bostadsstor-

På Stationsvägen 10 och 12-14, mittemot Nya Paviljongen, finns tre våningshus i rött tegel. Dessa hus byggdes i skiftet av 1960–1970-talet  

och ska nu ersättas med nya höghus. Enligt en grov uppskattning är bostäderna inflyttningsklara 2024–2025.
lekarna varierar därmed allt från ettor till familjebostäder. I planeringen samarbetar vi också med Grankulla svenska pensionärer eftersom vi vill veta vad för slags boendebe-hov seniorerna har, säger Parikka.– I fastigheterna kommer att användas nästan till 100 % förnybar fjärrvärme, vattencertifierad fastighetselektricitet och smart energibesparing och det satsas på återvinning och återvinningsguidning. Vi inför också en mängd gratis förmåner och tjänster i husen, säger Parikka.Bland villkoren som staden ställt för nybygget finns bland annat miljövänligt byggande av hög kvalitet. Till exempel träden som omger dagens hus ska bevaras och deras kon-dition tas i beaktande. Berghällen vid Bredavägen lämnas helt obebyggd. Den lummiga stadsbilden stöds av att par-keringen kommer att ske främst i underjordiska garage is-tället för som nu på gårdsplanen.

– Planeringen av objektet inleds i år. Byggandet börjar uppskattningsvis 2023 och pågår i 15–18 månader. Enligt tidtabellen i dag blir det färdigt 2024-2025, säger Parikka och betonar att tidtabellen endast är en grov uppskattning och kan komma att justeras i båda riktningarna.Både de nuvarande och de blivande bostäderna ägs av fastighetsinvesteringskoncernen Kojamo. Bostäderna hyrs ut under varumärket Lumo.– Under byggtiden strävar vi efter att erbjuda Lumo-bostäder på något annat ställe till de nuvarande boende. När bostäderna börjar bli klara kan de nuvarande boen-de meddela om de är intresserade av att återvända till det nya husbolaget och vi tar hänsyn till det när vi väljer boende, säger Parikka.

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Huoneistokeskus öppnade i Grankulla SE  HUONEISTOKESKUS har nu öppnat ett kontor i Gran-kulla på adressen Tunnelvägen 7.– Vi öppnade i Grankulla för att vi vill vara nära våra kun-der och svara på kundernas efterfrågan med lokala tjäns-ter. Huoneistokeskus är ett både känt och uppskattat va-rumärke och har i årtionden betjänat kunder i Grankulla och dess närområden. Nya kontor hör till den starka till-växtstrategin inom vårt företag, säger försäljningsdirektör AFM Sirpa Lehmus.
Just nu jobbar fyra personer på kontoret i Grankulla: Sirpa Lehmus, Tiina Lunnela, Reetta Kuusikko och Eija Rouvali.– Vi rekryterar några till i år. Vi kommer inte heller i fram-tiden att konkurrera med personantalet utan med bra yr-keskunskap och lokalkännedom. Huoneistokeskus har en gedigen bakgrundsorganisation och effektiv gemensam för-säljning, säger Lehmus.Fastighetsmäklaren Tiina Lunnela och Sirpa Lehmus har jobbat i området i nästan 12 år, senast för Kiinteistömaailma i Grankulla. De konstaterar att de speciellt är insatta i områ-dets fastigheter, unika objekt och dödsbon. Båda är mycket nöjda med Grani, Huoneistokeskus och det nya kontoret.– Vi gillar det här jättemycket, vårt kontor är också myck-et hemtrevligt och läget bra, säger Lunnela och Lehmus. 

Bostadsmarknaden just nu Grankullakontoret förmedlar bostäder i hela huvudstads-området.
– Man flyttar hela tiden till Grankulla till exempel från in-nerstaden och vice versa. Som försäljningsdirektör är mitt ansvarsområde att utveckla affärsverksamheten på Huo-

Huoneistokeskus öppnade officiellt i Grankulla på Vändagen 
den 14.2. Från vänster: Reetta Kuusikko, Eija Rouvali, Tiina 
Lunnela och Sirpa Lehmus. De tycker Grankulla är ett intres-
sant marknadsområde eftersom det här finns mer arkitek-
toniskt avvikande objekt och gamla villor som också kräver 
specialkunnande av förmedlaren. Varje hem är på sitt sätt 
unikt och värdefullt och vi hittar den rätta lösningen för varje 
behov, säger de.

neistokeskus Grankulla och Esbo. Vårt fokus är på Gran-kulla och dess närområden, säger Lehmus.Efterfrågan är större än utbudet, både i Grankulla och på många ställen i huvudstadsområdet. Marknaden är smal och det verkar inte som om det lättar i en nära framtid, sä-ger Lehmus.
– Det finns efterfrågan på i synnerhet relativt nya familje-bostäder i gott skick på ca 150–200 kvadratmeter, höghus-bostäder med tre rum eller mer och egnahemstomter. På Etuovi fanns idag 16 bostäder i Grankulla till försäljning och inte en enda tomt, så utbudet är nog smalt. Jag tror inte rik-tigt på en snabb ökning av utbudet, säger Lehmus.Nu talas det mycket om en eventuell räntehöjning och Lehmus konstaterar att det är värt att förbereda sig på en ränteuppgång.

– En annan fråga är hur mycket och hur snabbt räntor-na stiger. Det kan ta ytterligare flera år innan de korta rän-torna stiger nämnvärt. Om den egna ekonomin redan nu är för tajt tilltagen kan räntehöjningen leda till knapphet i vardagen, säger hon.
Det är många faktorer såsom sysselsättningsläget, den ekonomiska tillväxten, befolkningsutvecklingen och be-skattningen som påverkar bostadsprisutvecklingen. Därför är det enligt Lehmus svårt att förutsäga hur mycket en en-skild faktor påverkar.

– Räntediskussionen har tills vidare kommit upp väldigt sällan vid byte av bostad. Desto mer pratar man om det knappa utbudet och bostadspriser.
ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

 SE  STADSFULLMÄKTIGE godkände i fjol en föränd-ring i detaljplanen som bland annat gäller höghusen på Stationsvägen 10 och Stationsvägen 12–14.
Hur kommer stadsbilden att förändras markanvänd-ningschef Minna Penttinen?– Byggnadsmassan ökar och det blir fler våningar, men detta passar väl in i den existerande stadsstrukturen. Vå-ningsantalet (4–5) avviker inte nämnvärt från det på hu-sen i närområdet. Man skulle kunna säga att detaljplanen förbättrar stadsbilden. De gamla höghusen ersätts med 

Maankäyttöpäällikkö: Asemakaavan muutos parantaa kaupunkikuvaa
 FI  KAUPUNGINVALTUUSTO hyväksyi viime vuonna asemakaavan muutoksen, joka mm. koskee kerrostaloja osoitteissa Asematie 10 ja Asematie 12–14. 

Miten kaupunkikuva tulee muuttumaan maankäyt-töpäällikkö Minna Penttinen? – Rakennusmassa ja kerrosluku kasvaa, mutta sopii hyvin olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen. Suun-niteltujen uudisrakennusten kerrosluku (4–5) ei poikkea oleellisesti lähialueen kerrostalojen kierrosluvuista. Voisi sanoa, että kaavamuutos parantaa kaupunkikuvaa. Vanhat 

kerrostalot korvautuvat uudisrakentamiselle. Muutos säilyttää 
vehreän ympäristön ja alueen pysäköinti tullaan järjestämään 
nykytilanteesta poiketen suurimmaksi osin maanalaisena 
pysäköintinä, mikä johtaa viihtyisään ympäristöön kun piha-alueet ovat enimmäkseen autottomia. 

Onko muita isoja kaavamuutoksia työpöydälläsi juuri nyt?– Kaavoitusohjelman mukaisesti edetään. Yhdyskunta-valiokunta päätti 15.2. kokouksessaan esittää kaupunginhal-litukselle, että käynnistetään Asemanseudun kaavamuutos. 
Lisäksi vireillä mm. Bensowin alueen ja VPK-tontin kaavat ja 

näiden yhteensovittaminen sekä Teinikuja 2:n asemakaa-vamuutos. Kaupungintalokorttelin asemakaava on myös taas noussut keskusteluun ja siten työpöydälleni. Suomen Raamattuopiston asemakaavamuutos on etenemässä hy-vää vauhtia loppusuoralle. Näiden lisäksi työnalla myös ns. hankkeita mahdollistavia kaavoja kuten mahdollinen jäähallihanke sekä Kasavuoren koulukeskus. 
Lue lisää kaavoituksesta: https://www.kauniainen.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/ kaavoitus/Markanvändningschef: Bättre stadsbild med ändrad detaljplannya. I förändringen bevaras grönskan i området och parke-ringen ordnas i motsats till dagens arrangemang i huvud-sak under jorden. Det leder till trivsam miljö när gårdspla-nerna till största delen är fordonsfria.

Har du fler stora detaljplaneförändringar på ditt arbets-bord just nu?
– Vi framskrider enligt planläggningsprogrammet. Sam-hällstekniska utskottet beslutade på sitt möte den 15.2 att föreslå för stadsstyrelsen att sätta igång en planförändring i stationsområdet. Anhängiga är dessutom bland annat pla-

nerna för Bensowsområdet och FBK-tomten samt en sam-manjämkning av dem och detaljplaneändringen för Djäk-nestigen 2. Stadshuskvarterets detaljplan är också aktuell igen och finns därmed på mitt arbetsbord. Detaljplaneänd-ringen för Finska Bibelinstitutet är snart klar. Utöver dessa har jag på arbetslistan detaljplaner som möjliggör projekt såsom en eventuell ishall och Kasabergets skolcentrum.
Läs mer om planläggningen:  https://www.kauniainen.fi/sv/boende-och-miljo/ planlaggning-och-markanvandning/planlaggning/

JAN SNELLMAN
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Asematielle tulossa uusia kerrostaloja nykyisten tilalle

Huoneistokeskus avasi ovensa Kauniaisissa

Emme nähneet mielekkääksi saneerata nykyisiä ta-loja, sillä se ei olisi ollut taloudellisesti kannattavaa. Tämän lisäksi ihmisten odotukset ja tarpeet asu-misesta ovat muuttuneet 50 vuoden aikana, joten par-haimmaksi vaihtoehdoksi näimme vanhan korvaamisen uudella, kertoo rakennuttamisyksikön johtaja Tommi 

Asematiellä, Uutta Paviljongia vastapäätä, osoitteissa Asematie 10 ja 12–14 sijaitsee kolme punatiilistä kerrostaloa. Nyt nämä 1960–1970-luvun 

taitteessa rakennetut talot korvataan uudisrakentamisella. Karkean arvion mukaan uudet asunnot ovat muuttovalmiita 2024–2025.

Asemakaavan muutos perustuu Ahlman Arkkitehdit laatimaan viitesuunnitelmaan, 

jota on työstetty Kauniaisten kaupungin ohjauksessa.Detaljplaneändringen utgår från en skiss som Ahlman Arkitekter gjort och som 

bearbetats under ledning av Grankulla stad.
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Huoneistokeskus avasi virallisesti ovensa Kauniaisissa Ystävän-
päivänä 14.2. Kuvassa vasemmalta Reetta Kuusikko, Eija Rouvali, 
Tiina Lunnela ja Sirpa Lehmus. Kauniainen on heidän mielestään 
kiinnostava markkina-alue, koska täällä on paljon esim. arkkiteh-
tuuriltaan tavanomaisesta poikkeavia rakennuksia ja vanhoja vil-
loja, jotka vaativat myös välittäjältä erityisosaamista. Jokainen 
koti on omalla tavallaan ainutlaatuinen ja arvokas ja löydämme 
oikeanlaisen ratkaisun jokaiseen tarpeeseen, he toteavat.

 FI  HUONEISTOKESKUS on nyt avannut toimipisteen Kauniaisissa, osoitteessa Tunnelitie 7. – Avasimme toimiston Kauniaisiin, koska haluamme olla lähellä asiakkaitamme ja vastata asiakaskuntamme kysyntään paikallisella palvelulla. Huoneistokeskus on sekä tunnettu, että arvostettu brändi ja jo vuosikymmenten ajan palvellut Kauniaisten ja sen lähialueen asiakkaita. Uusien toimistojen avaaminen kuuluu myös yrityksemme vahvaan kasvustrate-giaan, sanoo myyntijohtaja LKV Sirpa Lehmus.Tällä hetkellä Kauniaisissa työskentelee neljä henkilöä: Sirpa Lehmus, Tiina Lunnela, Reetta Kuusikko ja Eija Rouvali.– Rekrytoimme vuoden aikana vielä muutaman lisää. Emme jatkossakaan kilpaile henkilömäärällä vaan vahvalla ammattiosaamisella ja paikallistuntemuksella. Huoneisto-keskuksella on vankka taustaorganisaatio ja myös tehokas yhteismyynti, Lehmus sanoo.Kiinteistönvälittäjä Tiina Lunnela ja Sirpa Lehmus ovat palvelleet alueen asiakkaita lähes 12 vuotta, viimeksi Kauni-aisten Kiinteistömaailmassa. He toteavat, että heidän erityis-osaamista ovat erityisesti alueen kiinteistöt ja muuten uniikit kohteet sekä kuolinpesät. Molemmat ovat erittäin tyytyväisiä Graniin, Huoneistokeskukseen ja uuteen toimitilaan.- Tykkäämme tästä aivan hirveästi, toimistommekin on tosi kodikas ja sijainti on hyvä, Lunnela ja Lehmus sanovat. 
Asuntomarkkinatilanne juuri nytKauniaisten toimisto välittää asuntoja koko pääkaupunki-seudulla. 

– Kauniaisistakin muutetaan aika ajoin esim. kantakau-punkiin ja päinvastoin. Myyntijohtajana vastuualueeni on 

Huoneistokeskus Kauniaisten ja Espoon liiketoiminnan ke-hitys. Fokuksemme on kuitenkin keskittyä Kauniaisiin ja sen lähimarkkinaan, Lehmus kertoo. Kauniaisissa niin kuin monin paikoin koko pääkaupunki-seudulla kysyntä on ylittänyt tarjonnan, markkina on kapea ja näyttää siltä, että ihan heti ei helpotusta ole näkyvissä, sanoo Lehmus.
– Erityisesti kysyntää olisi uudehkoille tai hyväkuntoi-sille n. 150-200 m2 perheasunnoille, 3h,k tai suuremmille kerrostalohuoneistoille sekä omakotitonteille. Etuovessa on tänään myynnissä 16 asuntoa Kauniaisissa ja tontteja ei yhtään, joten kyllä, tarjonta on hyvin kapeaa. En usko ihan nopeaan tarjonnan lisääntymiseen, Lehmus sanoo. Puhutaan juuri nyt paljon mahdollisesta koronnoususta ja Lehmus toteaa että korkotason nousuun kannattaakin varautua.

– Kuinka paljon korot nousevat, ja miten nopeasti, onkin sitten toinen kysymys. Ennen kuin lyhyet korot nousevat mitenkään merkittävästi, aikaa saattaa kulua edelleen vuosia. Jos oma talous on viritetty valmiiksi liian tiukalle, korkojen nousu voi aiheuttaa arjessa niukkuutta, hän toteaa. Asuntojen hintojen kehitykseen vaikuttaa moni tekijä ku-ten esimerkiksi työllisyyskehitys, talouskasvu, väestökehitys sekä verotus, joten yksittäisen tekijän määrällistä vaikutusta on Lehmuksen mukaan vaikeaa arvioida. – Hyvin harvakseltaan toistaiseksi on korkokeskustelu noussut esille asunnonvaihdossa. Enemmän keskustelua käydään niukasta tarjonnasta ja asuntojen hinnoista.
JAN SNELLMAN

taloihin myös asukkaiden käyttöön laajan valikoiman mak-suttomia etuja ja lisäpalveluita, Parikka sanoo.Muita kaupungin hankkeelle asetettuja reunaehtoja olivat laadukas ja ympäristöä kunnioittava rakentaminen. Esimer-kiksi ympäröivä puusto säilytetään niiden kunto huomioiden ja Bredantien varressa sijaitseva avokallio rajataan kokonaan rakentamisen ulkopuolelle. Vehreää kaupunkikuvaa tukee uusien talojen autopysäköinnin siirtäminen pääosin maan alle nykyisen pihapysäköinnin sijaan. – Kohteen suunnittelu aloitetaan kuluvan vuoden aikana. Rakentaminen alkaa arviolta vuoden 2023 aikana ja raken-nustyöt kestävät 15–18 kuukautta. Valmista näillä näkymin on vuonna 2024-2025, arvioi Parikka ja painottaa, että aikataulu on erittäin karkeasti arvioiden tällainen ja se voi vielä elää suuntaan ja toiseen.
Sekä nykyiset että tulevat asunnot ovat kiinteistösijoittaja Kojamo-konsernin omistamia. Asuntoja vuokrataan Lumo-brändinimen alla.
– Rakennusajaksi pyrimme tarjoamaan nykyisille asukkail-le Lumo-asuntoa jostain toisesta kohteestamme. Kun asun-not alkavat valmistua, voi nykyinen asukas ilmoittaa meille olevansa kiinnostunut palaamaan uuteen taloyhtiöön, minkä huomioimme asukasvalintoja tehdessämme, Parikka kertoo. TARJA QVICKSTRÖM 

Parikka Kojamo Oyj:stä.Nykyiset kolme rakennusta korvataan kahdella kadunsuun-taisella ja katutilaan selkeästi rajautuvalla lamellityyppisellä kerrostalorakennuksella. Kerrosluku nousee nykyisestä kol-mesta neljästä/viiteen. Rakennusten Asematien puoleisten julkisivujen päämateriaalina säilyy punatiili.Uusiin rakennuksiin tulee nykyisen 51:n asunnon sijaan yli 100 asuntoa, mikä lisää asukasmäärää ja tukee näin myös Kauniaisten strategiaan kirjattua elinvoimaisuuden ja pal-veluiden kehittämistä.
– Asuntojen suunnittelun lähtökohtana on toteuttaa kai-kenkokoisia asuntoja erilaisiin asumistarpeisiin. Asuntokoot vaihtelevat näin ollen yksiöistä perheasuntoihin. Suunnit-telutyössä teemme yhteistyötä myös Kauniaisten ruot-sinkielisen eläkeyhdistyksen GSP:n kanssa, sillä haluam-me kuulla millaisia tarpeita ikäihmisillä on asumisen suhteen, Parikka kertoo.– Taloissa tullaan hyödyntämään lähes 100 % uu-siutuvaa kaukolämpöä, vesisertifioitua kiinteistö-sähköä ja älykästä energiansäästöä sekä panostetaan kierrätykseen ja kierrätysopastukseen. Tuomme 
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