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Leppäset ovat erityisen tyytyväisiä asuntonsa avokeittiöön. – Kyllä siitä useita luonnoksia tehtiinkin, pariskunta toteaa.

Jori Syvänen ja Kaarina Rikala nauttivat viidennestä kerroksesta avautuvista Vesijärven maisemista. Maisema av
kuva).

”

Täällä on hyvä
”Pikonlinnahenki”.
Kaarina Rikala

Kuusikerroksinen Rantatörmä on Pikonlinnan ensimmäinen uudisrakennus.

Pikonlinnan
uudisasukkaat
Lotta Loikkanen
Helmikuussa avaimen omaan
upouuteen Rantatörmän asuntoon saivat nuoripari Leppänen sekä työelämän jo taakseen jättänyt pariskunta
Rikala-Syvänen.
Syksyllä 2011, samaan aikaan kuin Rantatörmän
markkinointi alkoi, Jori Syvänen oli liikenneonnettomuudessa.
– Jalka ja käsi kipsissä istuskellessani luin Rantatörmän
myynti-ilmoituksen ensimmäistä kertaa, Syvänen kertoo.
Nyt Jori Syvänen ja Kaarina Rikala omistavat 94 neliön asunnon viidennestä kerroksesta. Entinen koti, iso
omakotitalo Päkinmäessä laitettiin myyntiin.
Pikonlinnassa liikunnallinen pari nauttii ulkoilusta ja
luonnosta ilman omakotitalon
kunnossapitoon liittyviä töitä.
Auttamishaluinen pariskunta pääsee myös kulkemaan
helposti Rekola-kotoon vapaaehtoistöihin.
Mukana suunnittelussa
Eteiseen astuessa huomio kiinnittyy komeaan maisemaan,
joka avautuu olohuoneesta jär-

velle. Alas rantaan on kesällä tulossa laituri asukkaiden
käyttöön. Lasitetulta 28 neliön parvekkeelta Rikala on kuvannut kaunista kevättalven
auringonnousua.
Asuntoa on muokattu asukkaiden tarpeisiin sopivaksi.
Keittiöön on laitettu lisää työtilaa ja makuuhuoneen kaappeihin asennettiin liukuovet.
– Parvekkeelle saimme toivomustemme mukaisen takan
ja säteilevän lämpölampun,
Syvänen kertoo.
– Hienoa, kun saimme itse
osallistua asunnon suunnitteluun. Valmiiseen asuntoon
muutoksia olisi vaikeampi toteuttaa, Rikala toteaa.
Kotona on hyvä olla
Pariskunta on asunut uudessa
asunnossaan reilun kuukauden. Asunto tuntuu hyvältä ja
omannäköiseltä.
– Pikkuhiljaa tämä alkaa
tuntua kodilta, Rikala sanoo.
Pariskunta kiittelee Pikonlinnakiinteistöjen yhteydenpitoa.
– He ovat pitäneet meistä
hyvää huolta ja tiedottaneet
tarpeeksi. Täällä on hyvä ”Pikonlinnahenki”, Rikala kertoo.

Perhe-elämää
Jarkko ja Mari Leppänen
asuvat neljännessä kerroksessa
kaksivuotiaan Pauli-poikansa
kanssa. Perhe hankki Rantatörmästä kaksi asuntoa, jotka
yhdistettiin yhdeksi isoksi kodiksi.
– Täällä makuuhuoneessa on tikkaat, aloittaa Pauli
asunnon esittelyn.
Omakotitalosta Ylöjärveltä muuttaneet Leppäset hakivat asuntoa, jossa olisi toimiva
pohjaratkaisu ja joka sijaitsisi
rauhallisella alueella. Sellainen löytyi internetin kautta.
– Isoja kerrostaloasuntoja on
harvassa. Täällä pystyimme
vaikuttamaan asunnon pohjasuunnitteluun, pariskunta
kertoo.
Asunnon tilaratkaisuja ja
pintamateriaaleja suunniteltiin hartaasti.
– Hyväksytimme ideamme
sisutussuunnittelijalla ja esittelimme visioitamme myös
tuttaville. Saimme monia hyviä vinkkejä, Mari sanoo.
Lopputulos on toimiva ja
mieluinen.
– Parasta täällä on kuitenkin kauniit maisemat, pariskunta toteaa.

Leppäsen perheen kauniisti sisustetusta keittiöstä pystyy seurailemaan mitä järvellä tapahtuu. Keittiön pöydän
ääressä Mari, Jarkko ja Pauli
Leppänen.
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Kolme
asuntoa
myymättä
Skanskan rakennuttama ja
Pikonlinna Kiinteistöt Oy:n
isännöimä Rantatörmä on
ensimmäinen alueelle suunnitelluista kerrostaloista.
– Talossa on vielä kolme
asuntoa vapaana. Yleiseen
markkinatilanteeseen nähden asunnot ovat menneet
hyvin kaupaksi, Pikonlinna
Kiinteistöjen toimitusjohtaja Laura Airaksinen kertoo.
– Talossa asuu hyvin erilaisia ihmisiä, mikä on iloinen asia. Jos joku yhdistävä tekijä on, niin asukkaat
nauttivat luonnosta ja pitävät ulkoilusta, Airaksinen
arvioi.
Alue kasvaa
Pikonlinnaan nouseva toinen kerrostalo, Riuntörmä,
on tulossa myyntiin kevään
aikana.
– Talo on samantyyppinen kuin Rantatörmä, mutta siinä ei ole lainkaan yksiöitä. Kyselyjä asunnoista on
tullut runsaasti, Airaksinen
kertoo.
Rakennuksen piirustukset ovat jo pitkällä.
– Asunnot suunnitellaan
niin, että ne sopivat hyvin Pikonlinnan henkeen ja
täyttävät vaativankin asukkaan toiveet, Airaksinen sanoo.
Lähitulevaisuudessa Pikonlinnaan tulee myös uusia
omakotitaloja, kun Honkatalot rakennuttaa Levonrannan asuinalueen.
– Ennakkomarkkinointi on käynnissä ja kun lumet sulavat niin rakennuspuuhat alkavat, Airaksinen
kertoo.

Mikko-isän apuna rakennustyömaalla häärivät paitsi vaimo Annikka myös tytöt Tuuli
ja Sini. Kesäisissä haavekuvissa siintelee jo
perinteinen koti puutarhoineen.

Tilanteen herralta vaaditaan
joustavuutta ja asennetta
Katja Sirviö
Pari pikku vinkkiä taloa rakentaville: Ensinnäkin, hankkeessa pitää koko ajan olla itse
tilanteen herra, vaikka ammattilaiset ahertavat. Toiseksi,
taloudellisesti on hyvä varautua joustamaan, sillä matkan
varrella voi tulla lisäkustannuksia.
Siinä ovat Ruutanaan omakotitaloa rakentavan Mikko
Vallitun neuvot urakan varalle.
Vaimo Annikka huomauttaa lisäksi, että taloprojektin
toteuttamiseen tarvitaan oikeanlaista asennetta.
– Ei hommaan kannata lähteä, jos ei ole sen ajaksi valmis
luopumaan monista muista
asioista.
Ei pilvilinnoja
Huolellinen valmistautuminen on rakentamisessakin kaiken A ja O.
– Suunnittelimme asiat
tarkkaan. Tämä ei ollut extempore-hanke, ja tiesimme

kyllä, mihin lähdimme, Annikka painottaa.
Ruusuisia kuvia rakentamisesta ei siis ollut, mutta ei Mikon mukaan pelottanutkaan.
– Tuttavapiiristä moni on
onnistunut hankkeessaan hyvin, joten lähtökohdat tähän
olivat ennemmin positiiviset.
Haasteiden Mikko huomauttaa olleen tiedossa. Hän
tunnustaa kommelluksiakin
sattuneen, mutta kaikki kommellukset ovat ratkenneetkin.
– Tällaiseen projektin liittyy paljon epäselvyyksiä, eikä
kaikkea voi ennakoida. Varautuminen on osa projektin hallintaa, ja akuutit asiat ratkeavat sitten vastaan tullessaan,
hän sanoo.
Pieniä yllätyksiä matkan
varrelle on sattunut. Annikan
mukaan vasta hankkeen aikana on realisoitunut se, kuinka
kauan yksi työvaihe voi kestää, ja niitä työvaiheita voi olla monta.
– Joidenkin vaiheiden luulimme menevän nopeammin,
Mikko komppaa.

Itselle räätälöity
Vallitut saivat heille räätälöidyn talopaketin tontille lämmitysvalmiina, eli yllä oli
vesikatto ja seinissä lämpöeristeet.
Urakoitsijat vastaavat tietysti esimerkiksi putki- ja sähkötöistä, muurauksista ja valuista. Vallitut ahertavat itse
alapohjan, eristys- ja väliseinien ja sisustuksen parissa.
– Apuvoimia on käytössä, ja
itse tekemällä kuvittelemme
jotain säästävämmekin, Mikko kertoo valitusta toteutustavasta.
– Talopakettien perusratkaisut eivät miellyttäneet.
Suunnittelimme ja räätälöimme kovasti ammattilaisten
kanssa, sillä halusimme painottaa meille tärkeitä tilaratkaisuja, Vallitut sanovat.
Aiempaa kokemusta ei perhe Vallitulla rakentamisesta
ole, mitä nyt Mikko sanoo sivusta seuranneensa ja perehtyneensä asioihin.
– Mutta minulla on insinööritausta, siitä ei ainakaan hait-

taa ole. Tekninen lähestymistapa tähän rakentamiseenkin
sopii, hän naurahtaa.
Perinteinen koti
Pitkä rakennusurakka vaatii
kompromisseja. Annikka toteaa huolehtivansa tällä hetkellä kodista, kun Mikko vastaa
uuden valmistumisesta.
– Olen täällä mukana silloin, kun ehdin. Asiat pitää
sopia, että elämä pyörii kotonakin, Annikka vinkkaa.
Mikko ahertaa työmaalla
päivätöiden ohessa iltaisin ja
viikonloppuisin.
– Joka ilta teen jotain. Jos
en täällä, niin sitten paperitöitä kotona.
Vaivannäkö kuitenkin kannattaa, sillä perhe Vallittu toivoo asuvansa juhannukseen
mennessä uudessa kodissa.
– Haluamme perinteisen
kodin, jossa on iso terassi,
puutarha ja lapsille pihassa tilaa leikkiä, Vallitut kuvailevat
yhdessä.

