
Läykinkatu 2, 39500 IKAALINEN
P. 03-457 200   
Avoinna: ma-pe 8.00–16.00

NIBE maalämpöpumpun  
F1226, F1145 tai F1245 ostajalle
kaupan päälle tyylikäs Samsung Galaxy tab taulutietokone. *

Lue kampanjasta lisää osoitteesta www.nibe.fi
*Etu koskee 1.2. – 1.5. 2013 aikana tehtyjä ja viimeistään 10.5. mennessä  
asennuskohteeseen toimitettuja tilauksia.

NYT
NIBE-maalämpöpumpun
ostajalle kampanjaetuna

Samsung Galaxy Tab
taulutietokone!

(GT-P5110,  
arvo 430,-)

Ota meihin yhteyttä ja pyydä tarjous sinun talosi NIBE lämpöpumpusta

www.kiinteistohuoltoruuska.fi Puh. (03) 371 6911 (24 h)

• Kosteusmittaukset
• Lukituspalvelut ja tarvikkeet
• Siivouspalvelut

   

Kiinteistöhuollon 
työt yli 20 v. 

kokemuksella.

Puh. (03) 371 6911 (24 h)www.kiinteistohuoltoruuska.fi

 

LVI-Palvelut
• Putkityöt ja -tarvikkeet
• Ilmastoinnin huollot ja
   puhdistukset
• Aurinkojärjestelmien
   asennukset

• 
 Maalämpöpumput
 Saneeraus- ja uudiskohteisiin. 
 Pyydä tarjous ja mitoitus.  
	 Puh.	041	5821	321

Muista kotitalous-vähennys!

•	 Kosteusmittaukset
•	 Lukituspalvelut	ja	tarvikkeet
•	 Kodin	turvaratkaisut

-Infinite	prime	langaton	GSM	hälytysjärjestelmä
-HouseControl	E+	valvonta-	ja	hälytysjärjestelmä

•	 Vastaavan	KVV-	ja	IV-työnjohtajan	palvelut

•	 Putkityöt	ja	tarvikkeet
•	 Ilmastoinnin	huollot	ja		puhdistukset
•	 Mitsubishi	Electric-ilmalämpöpumput

Maalämpöpumput 
Saneeraus- ja uudiskohteisiin.
Pyydä tarjous ja mitoitus.
Puh. 041 5821 321

LVI-Palvelut

Kiinteistöhuollon
työt yli 20 v.

kokemuksella.

•

Kiinteistöhuollot, 24 tunnin päivystys        Remontoinnit        
Nurmikon- ja pensaiden leikkaukset        Haravoinnit        

Mökkitalkkari        Mitsubishi-ilmalämpöpumput 

040  070  1020  I  jarkko@makynen.fi  I  www.makynen.fi

MUUTA ASUMAAN JÄMIJÄRVELLE
Vuokrataan
rivitalohuoneistoja
huoneistokoot: 44–80 m2 omalla saunalla
vuokra: 384,50–633,15 € + vesi + sähkö

kerrostalohuoneistoja
huoneistokoot: 33,5–78,5 m2 
vuokrat: 273,92–525,95 € + vesi + sähkö

Vuokratakuu 1 kk.
Kysy kohteiden tiedot isännöitsijätoimistosta.
Esittelyt: Kiinteistöhuolto Manninen gsm 050 442 3537

Jarmo Hoikkala ITS® LKV
Toimitusjohtaja

sähköposti: ikkpoy@ikkpoy.fi

SIIVOUSPALVELU
TAINA PUSA OY

Tarjoamme monipuolisia
siivouspalvelujamme
niin yritysten kuin

yksityisten käyttöön.

KYSY TARJOUS.
Puh. 0400 636 136

SIIVOUSPALVELU
TAINA PUSA OY

Tarjoamme monipuolisia
siivouspalvelujamme
niin yritysten kuin

yksityisten käyttöön.

KYSY TARJOUS.
Puh. 0400 636 136

SIIVOUSPALVELU
TAINA PUSA OY

Tarjoamme monipuolisia
siivouspalvelujamme
niin yritysten kuin

yksityisten käyttöön.

KYSY TARJOUS.
Puh. 0400 636 136

Eija Karhu, kiinteistönvälittäjä LKV
puh  050 394 9847
Vanha Tampereentie 10, 
39500 Ikaalinen.

OKT, Vatulantie 535, 
39530 Kilvakkala, 8h,k,2 x sauna, 
varastotilaa, 208/308 m²  
Monien mahdollisuuksien omako-
titalo Vatulassa. 3990m² tontti, jolla 
marjapensaita, omena- ja luumupuita, 
sekä jonkin verran puustoa. Isoja ja 
avaria huoneita, kaksi saunaa ja paljon 
varastotilaa. Mh 135 000 €. 

OKT, Luhalahdentie 790, 
4h,k,kph,ulkosauna, 112,5 m²
Paljon remontoitu idyllinen talo Te-
vaniemen keskustan läheisyydessä. 
Ulkorakennuksessa sauna ja varas-
tointitilaa. 5700 m²:n tonttiin kuuluu 
myös peltoalue ja venevalkamaan on 
kävelymatka. Mh. 81 000 €.

OKT tontti, Mänttikuja 14, 368 m²
Ihastuttavassa Vanhassa Kauppalassa 
puutarhatontti, jolla sijaitsee n. 1700- 
luvulla rakennettu hirsirakennus, sekä 
ulkovaja. Tontin rajalla ovat sähkö- ja 
vesiliittymät, rakennusoikeus tontilla 
128 m². Järvenranta lähettyvillä. 
Mh 30 000 €. 

KT, Poppelikatu 9, 
3h, k, rh,kph,p, 90,5 m²
Sisustussuunnittelijan ehdotusten 
mukaan remontoitu ylimmän kerrok-
sen huoneisto. Kaunis takka, uniikki-
keittiö, lasitettu parveke ja lisämaus-
teena taloyhtiöllä sauna ja uima-allas. 
Mh 104 000 €.     

KT, Tornipolku 2 A, 
1h+kk+kph, 34,9 m²
Toisen kerroksen yksiö hissillisessä 
talossa, pieni keittiökomero ja iso 

olo/makuuhuone. Tilat siistissä kun-
nossa, tästä asumiseen tai sijoitus-
asunnoksi! Huoneisto on vuokrattu. 
Mh 45 000 €.      

KT, Ojasenkatu 13 B, 
4h,k,kph, erillinen wc, parveke, 
2 x vaatehuone, 97,5 m²
Erittäin tilava ylimmän kerroksen 
huoneisto lähellä keskustaa. Kaikki 
tilat siistissä kunnossa, kylpyhuoneen 
lisäksi erillinen wc. Mh 85 000 € 

KT,  Tornipolku 2 A, 
2k+k+kph+parveke, 60,2 m²
Hienokuntoinen kaksio uudistetulla 
keittiöllä. Tilavat huoneet, reilunko-
koinen vaatehuone ja lasitettu par-
veke. Hissillinen talo ja lyhyt matka 
palveluihin. Vapautuu heti. 
Mh. 61.000 € 

RT, Ojasenkatu 7 A, 4 h,k,s, 
2 x wc, varastohuone, 114,5 m²
Siistikuntoinen rivitalon päätyasunto 
lähellä keskustaa. Tilat kahdessa ker-
roksessa ja mukava takapiha oleske-
luun. Alakerrassa todella iso varasto-
huone. Mh. 128 000 €

PARITALO, Nikintie 5-7 B 3,
39200 KYRÖSKOSKI, 
3h,k,s,khh,terassi, 80 m²
Hienokuntoinen as oy-muotoinen 
paritaloasunto Kyröskoskella/Viljak-
kalassa. Huoneistossa tehty pinta-
remonttia 2008. Uimarantaan n 400 
m matkaa ja mukavat ulkoilumaastot 
aivan vieressä. Mh. 124 000 €

Takkapäivät
5.–7.4. 2013 10–17
Kevättarjoukset
Warmauuneista ja 
Conturoista
Tule kahville ja 
kuulemaan 
tarjouksista!
www.jjj-palvelut.fi
jjj.palvelut@gmail.com

p. 0207  661  100
Huurretie 5, Ylöjärvi

Ville 040 504 2515
Turo 040 557 2915
ville.turvala@gmail.com

MAANRAKENNUS JA RAKENNUSTYÖT

TURVALA YHTIÖT OY
•
 
Maanrakennustyöt kahdella uudehkolla 

 
tela-alustaisella koneella.

•
 

Uudis- ja saneerausrakentaminen

www.turvalayhtiot.fi

Vuokrataan 
poltto-moottorikäyttöistä 

klapisirkkeliä Palax 55 
halkaisuruuvilla.
044 206 2399.

Rakentamisen
ammattilaiset
palveluksessasi...

Kimmo Kulmala
040-563  0445
Raimo Kulmala
050-598  3938

IKAALINEN

KOTIMAISTA 
PUUPELLETTIÄ

suoraan valmistajalta

PARKANON PUUPELLETTI OY

P. 0500 533559

FI

Laadukkaat valmisbetonit
PARKANON BETONI OY

– Tarkastettu laadunvarmistus
– Betonipumppaukset myös la

Kysy lisää: 03-4425 125, 050 5239 475

MOISION MONTTU OY
Ikaalinen

minikaivuut
(salaoja, sadevesi)
piha- ja nurmityöt
Bobcat -työt

polttopuun myynti
kaivinkonevuokraus
pihojen pesu

p. 040 566 6699
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Kovelahden Saha ja Mylly
Raivalantie 907/36, Kovelahti
0500 732 534, (03) 452 6106

Meiltä saat

• puutavaraa tarpeisiisi
• polttopuuta sopivasti

• sahauspalvelua

Hietaniemen Saha
0400 237 968

Turkkila, Kyröskoski
www.hietaniemensaha.nettisivu.org

Viljalan Saha Oy

Vatulantie 167, Kilvakkala

Puh. 050 5177 847

sahatavarat
sisustus- ja saunapaneelit
laudelaudat ja valmislauteet
liimapalkit ja -pilarit
kestopuut
ym. rakennustarvikkeita

mitallistetut
puutavarat
listat
lattialaudat
ulkovuorilaudat

8 8

8
8

8
8

8

8
8

8

KK-SORAOY

F Maanrakennustyöt    F Lumityöt
F Sorat ja murskeet

Puh. 0400 236 792
Esa Uurasjärvi, Ikaalinen
Myös iltaisin ja viikonloppuisin

Teollisuustie 9 B 4, Parkano Puh. 03 448 1111 tai 041 434 4297
Avoinna ma-pe 7.30-16.30

Tuulilasien asennukset ja korjaukset
Peilit ja peililiukuovet
Terassi- ja parvekelasitukset 
Tyˆkoneiden lasit

Untitled-5   1 28.3.2013   8:57:16

Matti Uusi-Salava
39530 Kilvakkala
%  03-452 1728

SAHATAVARAA sekä
HÖYLÄÄMÖTUOTTEITA

Puh. myös 0500 732 689

Teijärventie 3
39500 Ikaalinen
458 9060
050 5570 439

Puuikkunat ja -ovet mittatilaustyönä
Perinneikkunat ja pokat sekä peiliovet
vanhoihin rakennuksiin
Ikkunapokien kunnostus
Leikkimökit, huvimajat ja pihakeittiöt
Ulkoterassien kevytikkunat aitoristikolla

n

n

n

n

n

"

RAKENNUSPELTITYÖT
• Piipun pellit
• Piipun hatut
• Ikkunalistat

• Ilmastointityöt
• ym. peltityöt

TMI PELTITYÖT Markku Ojanen
Puh. 0400 819 469, Ikaalinen

16 17

L u o t e t t a v a
TIMPURIPARI
vapaana, kaikki työt,

myös LVI- ja 
hirsirakentaminen. 

Y-tunnukset.
Puh. 0400 749 211

Muuraus/laatoitus-
työt, vesieristykset, 
Tiikeri tulisijat, ym.

Yli 25 vuoden 
kokemuksella.

Puh. 050 523 6538

IlmoItuspalvelu

HÄMEENKYRÖN 
TOIMIPISTE
hs.ilmoitukset@
mediaperheoiva.fi

p. (03) 3143 3100

IKAALISTEN 
TOIMIPISTE 
ps.ilmoitukset@
mediaperheoiva.fi

p. (03) 3143 3150

OIVALLU 
SINÄKIN
ilmoita tai tilaa

Puitteet kunnossa
Ikkunat syntyvät yhä käsityönä
Veera Kangaspunta

HÄMEENKYRÖ. Tarvi-
taan kymmeniä työvaihei-
ta, ennen kuin puutavarasta 
syntyy valmis ikkuna kar-
meineen.

Hämeenkyrön Ikkunateh-
taalla jokainen tuote käy lä-
pi saman valmistusprosessin: 
alussa on vain mäntypuuta-
varaa, josta rakentuvat niin 
ikkunan puitteet kuin kar-
mitkin.

– Osat tehdään lähinnä 
käsityönä, myyntipäällikkö 
Jarmo Uusitalon kertoo.

Vaikka koneet hoitavat 
oman osuutensa, jokainen 
ikkunayksilö kulkee matkan-
sa varrella kymmenien käsi-
en läpi. Ikkunatehdas työl-
listääkin tällä hetkellä noin 
kaksikymmentä henkilöä.

Uusitalon mukaan käsi-
työn tarvetta selittää se, että 
suurin osa ikkunoista teh-
dään mittatilaustyönä. Sarja-
tuotannon sijaan työn alla on 
aina pieniä kokonaisuuksia.

– Teemme pääsääntöisesti 
ikkunoita peruskorjauksiin. 
Toki teemme myös uusien 
talojen ikkunoita, mutta ny-
kyään suositaan pakettitalo-

ja, ja niissä ikkunat tulevat 
valmiina seinäelementeissä.

Tyypillisiä ikkunaremont-
tikohteita eivät ole enää vain 
perinteiset 1950- ja 60-luku-
jen puutalot. Uusitalon mu-
kaan katseet kääntyvät ikku-
noihin jo nuoremmissakin 
rakennuksissa.

– Ikkunoita vaihdetaan jo 
80-luvun taloihin.

Asuinrakennusten lisäksi 
tehdasta työllistävät myös 
puuosien alihankintatyöt.

Hämeenkyröläisvalmistei-
sen ikkunan puitteet ja kar-
mit ovat maalattua kotimais-
ta puuta.

– Puu eristää hyvin, ja sitä 
saa Suomesta.

Ulkoilman kanssa koske-
tuksissa olevat osat suojataan 
alumiiniverhoilulla, jota Uu-
sitalo kuvaa huoltovapaaksi 
ja kestäväksi.

– Silloin tällöin menee 
myös perinteisiä puuikku-

noita, esimerkiksi kesämö-
keille ja hirsitaloihin.

Uusitalon mukaan selvin 
muutos alalla on kuitenkin 
tapahtunut puitteiden sijaan 
ikkunalaseissa. Laseilta vaa-
ditaan yhä parempaa eristä-
vyyttä.

– Ikkunoiden u-arvo-vaa-
timukset ovat tiukentuneet.

Vaikka viranomaismää-
räykset esimerkiksi talojen 
energiatehokkuudesta kos-
kevat uudisrakennuksia, 

lämpöä halutaan säästää 
myös vanhemmissa taloissa.

Energiansäästö onkin Uu-
sitalon mukaan yleisin syy 
ikkunoiden vaihtoremont-
tiin.

– Toinen syy on se, että 
ikkunat ovat rapistuneet ul-
kopuolelta.

Vaikka koko talon ikkuna-
remontti käy kukkarolle, 
Jarmo Uusitalo muistuttaa, 
että säästö syntyy pitkällä 
aikavälillä. Hyvin eristävät 
ikkunat lisäävät myös asu-
mismukavuutta.

– Äänieristyskin paranee, 
eikä esimerkiksi liikenneme-
lusta ole haittaa.

Huippueristävät ikkunat 
eivät kuitenkaan ole tarpeen 
joka kohteessa.

– Pitää valita oikea ikku-
na oikeaan kohteeseen, pitää 
ajatella kokonaisuutta.

Esimerkiksi kesämökin 
ikkunoiksi riittävät kaksin-
kertaiset lasit, mutta uudes-
sa passiivitalossa ikkunoihin 
vaaditaan jo nelinkertaista 
lasia.

– Nykyään on lisäksi pal-
jon erikoislaseja: aurinko-

suojalaseja, niin sanottuja 
itsepeseviä laseja, turvalaseja 
ja niin edelleen.

Ikkunat saa halutessaan 
myös valmiiksi esimerkiksi 
sälekaihtimilla varustettui-
na.

– Yhä enemmän ikkunoi-
ta tilataan valmiiksi varustel-
tuina ja paikalleen asennet-
tuina. Se on kasvava trendi. 
Me asennamme ikkunat, 
eristämme ne, listoitamme 
ja viemme lopuksi vanhat 
ikkunat pois.

Hämeenkyrön Ikkunateh-
taalla on valmistettu ikku-
noita jo yli 20 vuotta. Jarmo 
Uusitalon mukaan palvelua 
tarjotaan koko Suomeen, 
mutta tilaukset painottuvat 
Pirkanmaalle.

Parhain sesonki alkaa 
maaliskuussa.

– Kausivaihtelu on yleistä. 
Työt painottuvat kesään ja 
syksyyn: ikkunat halutaan 
kuntoon ennen talven tuloa.

Vaikka alan suurin haaste 
on Uusitalon mukaan hin-
takilpailu, töitä on riittänyt.

– Viime vuonna valmis-
timme noin 15 000 ikku-
nayksikön osat.

Jarmo Mylläri tapittaa ikkunakarmia.

Pauli Vuohijoki maalaa ikkunakarmia korkeapaine-
ruiskulla. Jokainen ikkunapuite maalataan käsityönä.

Kipsivalulattia on kerralla valmis
Terhi Palonen

IKAALINEN. Kipsivalulat-
tia on tuttu teollisuudessa ja 
julkisissa tiloissa, mutta nyt 
se on tullut tunnetuksi myös 
pientalorakentamisessa. Pir-
kanmaalla kipsivaluun on 
erikoistunut muun muassa 
kangasalalainen JoKa-Re-
montit Oy, jota pyörittävät 
ikaalilaistaustainen Jou-
ni Kartaslammi vaimon-
sa Sanna Kartaslammin 
kanssa. Kipsimassa hänen 
kohteisiinsa tulee Ikaalisista, 
Jari Lindemanin Siirtoliima 
Oy:ltä.

– Nykyrakentamisessa 
arvostetaan kipsivalulattian 
ominaisuuksia pitää huo-
neilma hyvänä. Kipsi imee 
huoneilmasta kosteutta it-
seensä ja tarvittaessa luo-
vuttaa sitä takaisin. Tämä on 
varsinkin allergiaperheissä 
tärkeä ominaisuus.

 – Asumismukavuuteen 
vaikuttaa myös miellyttävän 
tasainen lämpö, jota oikein 
valettu, lattialämmityksel-
lä varustettu kipsivalulattia 
luovuttaa tasaisesti, Jouni 
Kartaslammi kertoo.

Rakennusyrittäjä nostaa 
kipsivalun plussiksi myös 
sen, että kipsivalulattia eris-
tää ääntä hyvin ja palamaton 
kipsivalulattia lisää asumis-
turvallisuutta.

Lattiavaluissa käytettävä 
kipsi on yleensä nopeammin 
kuivuvaa kuin vastaavissa 
valuissa käytettävät betonit.

 – Betonivaluun ver-
rattuna kipsivalulattia on 
ohuempi ja 25-30 prosent-
tia kevyempi. Ohuempi va-
lukerros nopeuttaa lattian 
kuivumista ja mahdollistaa 
seuraavien työvaiheiden 
jatkumisen jopa puolet 
betonilattiaa nopeammin, 
Kartaslammi sanoo.

Kipsivalulattian kuivu-
mista voidaan nopeuttaa 
lattialämmityksellä jo vii-
kon päästä valun tekemi-
sestä, kun betonivalun jäl-
keen lattialämmityksen saa 
kytkeä päälle vasta kahden-
neljän viikon päästä valus-
ta.

Kipsivalulattia on asiak-
kaalle helppo vaihtoehto. 
JoKa-Remonttien auto työ-
miehineen tulee työmaalle, 
valaa lattian ja noin vuoro-
kauden kuluttua lattia on 
kävelykunnossa.

– Kipsilattia nopeuttaa ra-
kennusprosessia huomatta-
vasti, kun työskentelyä pääs-
tään jatkamaan lattian no-
pean kuivumisajan ansiosta.

 Kartaslammi sanoo, että 
kipsivalulattia sopii moniin 
kohteisiin.

– Kipsivalulattia sopii se-
kä julkisiin tiloihin että yk-
sityiskoteihin, myös pien- ja 
kerrostalojen märkätiloihin. 
Kipsilattia soveltuu erittäin 
hyvin puurakentamiseen. 
Vanhojen talojen saneera-
uksissa itsestääntasoittuva 

kipsimassa on kätevä tapa 
lattioiden tasoittamiseen, 
lattia saadaan varmasti teh-
tyä suoraksi, Jouni Kartas-

lammi toteaa. Hän soisi, että 
kipsivalulattia valtaisi lattia-
alaa myös Ikaalisten ja Hä-
meenkyrön seudulla.

Kipsivalulattioiden 
kipsimassa tulee Ikaali-
sista Siirtoliima Oy:ltä. 
Kipsivaluja tekevä JoKa 
Remontit Oy:n yrittäjä 
Jouni Kartaslammi (oi-
kealla) on hyvin tyytyväi-
nen Knaufin tuotteeseen, 
joka sekoitetaan ja val-
mistetaan Siirtoliimalla. 
Yrittäjä Jari Lindeman on 
pyörittänyt Siirtoliima 
Oy:tä jo yli 20 vuotta.

Siirtoliiman 
kumppanit ulkomailla
Ikaalisissa Teiharjussa toimiva Siirtoliima Oy on toiminut 
jo 20 vuotta. Jari Lindemanin vuonna 1992 perustama yri-
tys on erikoistunut kuivatuoteteollisuuden alihankintaan. 
Tuotteita ovat saneerauslaasti, pumpattavat lattiatasoitteet 
ja kipsipohjat. Lisäksi yrityksen toimintaan kuuluvat varas-
tointi ja erikoistuotteiden käsittely, kuten seulonta, kuiva-
tus ja pakkaaminen suursäkistä piensäkkeihin. Yrityksen 
pääyhteistyökumppanit ovat lähinnä ulkomailla. Merkit-
täviä asiakkaita ovat muun muassa Knauf ja Bostic.

 Siirtoliima on viime vuosina investoinut paljon tehdas-
laitokseensa, konekantaansa ja trukkikalustoonsa. Yritys 
työllistää viisi vakinaista työntekijää ja lisäksi kesätyönte-
kijöitä ja extraajia.


