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På Stationsvägen
10 och 12-14, mittemot
Nya Paviljongen,
och ska nu ersättas
finns tre
med

våningshus i rött
nya höghus. Enligt
mme nähneet mielekkääksi
mukaan uudet asunnot 53 AMG
nämä 1960–1970-luvun
tegel. Dessa
en grov uppskattning
saneerata nykyisiä
ovat muuttovalmiita
loja, sillä se ei olisi
ta- Parikka Kojamo
är bostäderna inflyttningsklarahus byggdes i skiftet av 1960–1970-talet
2024–2025.
ollut
Oyj:stä. AMG
i ansåg att det inte
Tämän lisäksi ihmistentaloudellisesti kannattavaa.
2024–2025.
43
lönar sig att sanera
Nykyiset kolme rakennusta
odotukset ja tarpeet
misesta ovat muuttuneet
de byggnaderna
de nuvaran- lekarna
taloihin
korvataan kahdella
asu- taisella ja katutilaan
eftersom det inte
varierar därmed
kadunsuun- suttomiamyös asukkaiden käyttöön laajan valikoiman
hade varit ekoselkeästi rajautuvalla
haimmaksi vaihtoehdoksi 50 vuoden aikana, joten parnomiskt lönsamt.
etuja ja lisäpalveluita,
makI planeringen samarbetarallt från ettor till familjebostäder.
lamellityyppisellä
näimme vanhan korvaamisen kerrostalorakennuksella.
Parikka sanoo.
boendet och behoven Dessutom har förväntningarna på
uudella, kertoo rakennuttamisyksikön
– Planeringen
vi också med Grankulla
Muita kaupungin
pensionärer eftersom
mesta neljästä/viiteen. Kerrosluku nousee nykyisestä kolhankkeelle asetettuja
svenska uppskattningsvisav objektet inleds i år. Byggandet
det bästa alternativet förändrats på 50 år så vi anser att
johtaja Tommi
laadukas ja ympäristöä
Rakennusten Asematien
reunaehtoja
börjar
2023
hov seniorerna har, vi vill veta vad för slags boendebeär att ersätta det gamla
julkisivujen päämateriaalina
kunnioittava rakentaminen. olivat
puoleisten kiksi
ger Tommi Parikka,
säger Parikka.
tidtabellen i dag blir och pågår i 15–18 månader. Enligt
ympäröivä puusto
säilyy punatiili.
Esimerdirektör på byggenhetenmed nytt, sä– I fastigheterna
det
Uusiin rakennuksiin
nen Kojamo Oyj.
kommer att användas
och betonar att tidtabellenfärdigt 2024-2025, säger Parikka
ja Bredantien varressa säilytetään niiden kunto huomioiden
vid koncer- förnybar
nästan till 100 %
yli 100 asuntoa, mikä tulee nykyisen 51:n asunnon sijaan
sijaitseva avokallio
endast är en grov uppskattning
fjärrvärme, vattencertifierad
De tre existerande
lisää
rakentamisen ulkopuolelle.
rajataan kokonaan
fastighetselektricitet och kan komma att justeras i båda
husen ersätts med
och smart energibesparing
Kauniaisten strategiaan asukasmäärää ja tukee näin myös
Vehreää kaupunkikuvaa
riktningarna.
melltyp och de byggs
två höghus av laBåde de nuvarande
uusien talojen autopysäköinnin
tukee
och återvinningsguidning. och det satsas på återvinning
parallellt med gatan.
veluiden kehittämistä. kirjattua elinvoimaisuuden ja paloch
två våningar mer
fastighetsinvesterings de blivande bostäderna ägs av
alle nykyisen pihapysäköinnin siirtäminen pääosin maan
Vi inför också en
än i dagens trevåningshus.Det blir en till förmåner och
– Asuntojen suunnittelun
koncernen Kojamo.
mängd gratis hyrs
tjänster i husen, säger
sijaan.
Stationsvägen är
om du är frisk.
Fasaden mot
Bostäderna
ut under varumärket
– Kohteen suunnittelu
lähtökohtana on
fortsättningsvis beklädd
Parikka.
Bland villkoren som
kenkokoisia asuntoja
kom endast
Lumo.
aloitetaan kuluvan
Det blir mer än 100
med rött tegel.
staden ställt för nybygget
änligen
erilaisiin asumistarpeisiin.toteuttaa kai- Rakentaminen alkaa
– Under
vuoden aikana.
bostäder i de nya byggnaderna
annat miljövänligt
vaihtelevat näin ollen
arviolta
terveenä./V
finns bland bostäder byggtiden strävar vi efter att erbjuda
Asuntokoot nustyöt
vuoden 2023 aikana
vain
med
byggande
dagens
yksiöistä perheasuntoihin.
jämfört
av
51.
på något annat ställe
Lumokestävät
hög
Det ökar invånarantalet
paikalle
ja rakenkvalitet.
träden som omger
15–18 kuukautta.
telutyössä teemme
Tulethan
till de nuvarande
Suunnit- vuonna
kullas strategi att
och stödjer Grandagens hus ska bevaras Till exempel När bostäderna
yhteistyötä
boende.
2024-2025, arvioi ParikkaValmista näillä näkymin on
öka livskraften och
börjar bli klara kan
dition tas i beaktande.
och deras konsinkielisen eläkeyhdistyksen myös Kauniaisten ruotutveckla tjänsterna.
ja painottaa, että aikataulu
de nuvarande boen– Utgångspunkten
de meddela om de
Berghällen vid Bredavägen
on erittäin karkeasti
GSP:n kanssa, sillä
i planeringen av bostäderna
helt obebyggd. Den
är intresserade av
arvioiden tällainen
me kuulla millaisia
lämnas det nya
haluam- suuntaan
verkliga bostäder
lummiga stadsbilden
att återvända till
ja se voi vielä elää
är att förtarpeita
husbolaget och
ja toiseen.
i alla storlekar för
stöds av att parsuhteen, Parikka kertoo. ikäihmisillä on asumisen
olika behov. Bostadsstor- keringen kommer att ske främst
boende, säger Parikka. vi tar hänsyn till det när vi väljer
Sekä nykyiset että
i underjordiska garage
tället
tulevat
för
som
asunnot ovat kiinteistösijoittaja
– Taloissa tullaan
nu på gårdsplanen.
isKojamo-konsernin
hyödyntämään lähes
omistamia. Asuntoja
siutuvaa kaukolämpöä,
100 % uu- brändinimen
ÖVERSÄTTNING:
vuokrataan LumoPATRICIA HEIKKILÄ
vesisertifioitua kiinteistöalla.
sähköä ja älykästä
– Rakennusajaksi
energiansäästöä sekä
panostetaan le Lumo-asuntoa pyrimme tarjoamaan nykyisille
kierrätykseen ja
kierrätysopastukseen
jostain toisesta kohteestamme. asukkail. Tuomme not
alkavat valmistua,
Kun asunvoi nykyinen asukas
FI KAUPUNGINVALTU
olevansa kiinnostunut
ilmoittaa meille
palaamaan uuteen
asemakaavan muutoksen,USTO hyväksyi viime vuonna
huomioimme asukasvalintoja
taloyhtiöön,
kerrostalot
joka mm. koskee
tehdessämme, Parikka minkä
osoitteissa Asematie
kerrostaloja vehreän korvautuvat uudisrakentamiselle.
kertoo.
10 ja Asematie 12–14.
TARJA QVICKSTRÖM
Muutos säilyttää
ympäristön ja alueen
näiden yhteensovittaminen
pysäköinti tullaan
nykytilanteesta poiketen
järjestämään vamuutos.
sekä Teinikuja 2:n
Miten kaupunkikuva
suurimmaksi osin
asemakaaKaupungintalokortteli
pysäköintinä, mikä
tulee muuttumaan
maanalaisena taas
n asemakaava on
johtaa viihtyisään
töpäällikkö Minna
maankäyt- alueet
noussut keskusteluun
ympäristöön kun
Penttinen?
ovat enimmäkseen
ja siten työpöydälleni. myös
piha- Raamattuopiston
– Rakennusmassa
autottomia.
Suomen
asemakaavamuutos
ja
on etenemässä
hyvin olemassa olevaankerrosluku kasvaa, mutta sopii
vää vauhtia loppusuoralle.
Onko muita isoja
kaupunkirakenteeseen
Näiden lisäksi työnalla hykaavamuutoksia
niteltujen uudisrakennusten
ns. hankkeita mahdollistavia
. Suunmyös
työpöydälläsi juuri
– Kaavoitusohjelman
kerrosluku (4–5) ei
kaavoja kuten mahdollinen
nyt? jäähallihanke
oleellisesti lähialueen
mukaisesti
poikkea valiokunta
sekä Kasavuoren
kerrostalojen kierrosluvuista.
päätti 15.2. kokouksessaanedetään. Yhdyskuntakoulukeskus.
sanoa, että kaavamuutos
esittää kaupunginhalparantaa kaupunkikuvaa. Voisi litukselle, että käynnistetään
Asemanseudun kaavamuutos. Lue lisää kaavoituksesta:
Vanhat Lisäksi vireillä
https://www.kauniain
mm. Bensowin alueen
asuminen-ja-ymparist
en.fi/
ja VPK-tontin kaavat
o/kaavoitus-ja-maank
ja kaavoitus/
aytto/

V

Markanvändningschef
: Bättre stadsbild

muutos parantaa

kaupunkikuvaa

med ändrad detaljplan

STADSFULLMÄKTIG
E godkände i fjol
ring i detaljplanen
en föränd- nya.
som bland annat
I förändringen bevaras
gäller höghusen på
Stationsvägen 10
grönskan i området
och Stationsvägen
ringen ordnas i motsats
12–14.
till dagens arrangemangoch parke- nerna för Bensowsområdet
sak under jorden.
och FBK-tomten samt
i huvud- manjämkning
Det leder till trivsam
Hur kommer stadsbilden
en samav dem och detaljplaneändringen
miljö när gårdsplaatt förändras markanvänd- nerna till största delen är
ningschef Minna
nestigen 2. Stadshuskvarterets
fordonsfria.
för DjäkPenttinen?
detaljplan är också
igen och finns därmed
– Byggnadsmassan
aktuell
Har du fler stora
ökar och det blir fler
på mitt arbetsbord.
detaljplaneförändrin
detta passar väl in
ringen för Finska Bibelinstitutet
Detaljplaneändvåningar, men
i den existerande
gar på ditt arbetsär snart klar. Utöver
stadsstrukturen. Vå- bord just nu?
ningsantalet (4–5)
har jag på arbetslistan
avviker inte nämnvärt
– Vi framskrider
detaljplaner som möjliggör dessa
enligt
sen i närområdet.
såsom en eventuell
från det på huprojekt
Man
hällstekniska utskottet planläggningsprogrammet. Samishall och Kasabergets
förbättrar stadsbilden. skulle kunna säga att detaljplanen
beslutade på sitt
skolcentrum.
föreslå för stadsstyrelsen
möte den 15.2 att
De gamla höghusen
Läs mer om planläggningen:
ersätts med i stationsområdet.
att sätta igång en
Anhängiga är dessutom planförändring https://www.kauniain
bland annat plaen.fi/sv/boende-och-m
planlaggning-och-mar
SE

Asemakaavan muutos
perustuu Ahlman
jota on työstetty
Kauniaisten kaupungin Arkkitehdit laatimaan viitesuunnitelmaan,
ohjauksessa.
Detaljplaneändringen
utgår från en skiss
bearbetats under
ledning av Grankulla som Ahlman Arkitekter gjort
och som
stad.
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1.2

Riksdagsval, Företag, sportlov, 20–24.2

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
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JAN SNELLMAN

Huoneistokeskus
öppnade i
SE

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

HUONEISTOKESKU

Grankulla

S har nu öppnat ett
kulla på adressen
kontor i Gran- neistokeskus
Tunnelvägen 7.
Grankulla och Esbo.
– Vi öppnade i Grankulla
Vårt fokus är på
kulla och dess närområden,
för att vi vill vara
Grander och svara på
nära våra kunsäger Lehmus.
kundernas efterfrågan
Efterfrågan är större
ter. Huoneistokeskus
med
än utbudet, både
är ett både känt och lokala tjäns- många ställen i huvudstadsområdet.
i Grankulla och på
rumärke och har
uppskattat vai årtionden betjänat
Marknaden är smal
och det verkar inte
kunder i Grankulla
och dess närområden.
som om det lättar
i en nära framtid,
ger Lehmus.
Nya kontor hör till
säväxtstrategin inom
den starka tillvårt företag, säger
– Det finns efterfrågan
försäljningsdirektör
AFM Sirpa Lehmus.
på i synnerhet relativt
bostäder i gott skick
nya familjeJust nu jobbar fyra
på ca 150–200 kvadratmeter,
personer på kontoret
bostäder med tre
höghusLehmus, Tiina Lunnela,
rum eller mer och
i Grankulla: Sirpa
egnahemstomter.
Etuovi
Reetta Kuusikko och
På
– Vi rekryterar några
Eija Rouvali. inte fanns idag 16 bostäder i Grankulla till
försäljning och
en enda tomt, så utbudet
tiden att konkurrera till i år. Vi kommer inte heller i framär nog smalt. Jag tror
med personantalet
tigt på en snabb ökning
inte rikkeskunskap och lokalkännedom.
utan med bra yrav utbudet, säger
Nu talas det mycket
Lehmus.
gedigen bakgrundsorganisation Huoneistokeskus har en
Lehmus konstaterar om en eventuell räntehöjning och
och effektiv gemensam
säljning, säger Lehmus.
att det är värt att
för- ränteuppgång.
förbereda sig på en
Fastighetsmäklaren
Tiina Lunnela och
– En annan fråga
jobbat i området i
Sirpa Lehmus har
är hur mycket och
nästan 12 år, senast
hur snabbt räntorför Kiinteistömaailma na stiger. Det kan ta ytterligare flera
i Grankulla. De konstaterar
år innan de
torna stiger nämnvärt.
att de speciellt är
dets fastigheter, unika
insatta i områ- är
Om den egna ekonominkorta ränobjekt och dödsbon.
för tajt tilltagen kan
redan nu
nöjda med Grani,
Båda är mycket
Huoneistokeskus
vardagen, säger hon. räntehöjningen leda till knapphet
och det
i
– Vi gillar det här
jättemycket, vårt kontor nya kontoret.
Det
är
många
faktorer
et hemtrevligt och
läget bra, säger Lunnela är också myck- ekonomiska tillväxten, såsom sysselsättningsläget,
den
och Lehmus.
befolkningsutveckling
skattningen som påverkar
en
Bostadsmarknade
bostadsprisutvecklinge och ben just nu
är det enligt Lehmus
n. Därför
Grankullakontoret
svårt att förutsäga
förmedlar bostäder
skild faktor påverkar.
hur mycket en enområdet.
i hela huvudstads– Räntediskussionen
– Man flyttar hela
har tills vidare kommit
tiden till Grankulla
sällan vid byte av
upp väldigt
till exempel från innerstaden och vice
bostad. Desto mer
versa. Som försäljningsdirektör
pratar man om det
knappa utbudet och
ansvarsområde att
bostadspriser.
utveckla affärsverksamheten är mitt
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KESAR RAKEN
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10.12.2020–20.1

841 1205

V.KRISTAL

Upplaga 14 000 exemplar

tai info.vkris

TAL OY

Puh. 045

1/2 framsida
254 x 174 mm
1 341 €

841 1205

Ammatt
itaitoise
yli 20 vuoden t siivousp
kokemu alvelut
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Annonserna i den egna lokaltidningen läses noggrannare än i rikstidningarna.
Och många läsare anser att annonserna är lika viktiga som artiklarna.

i.fi

BMW i4

Juho Poutanen

Tiiu Zilliacus

Sari Sarla

LKV, LVV
050 573 2434

050 560 7093

Tomi Uljas

LKV, LVV
040 717 0186

ER S TAD
EN

Helsingissä:

Monika Sjö

Tuula Saarmila
Viveka Tverin
LKV, LVV
,
Marianne Mölsä
Päivi Holmberg myyntipäällikkö, myyntipäällikkö
050 322 2772
Carita Simolin
LKV, LVV, KTM
myynti

myynti
neuvottelija, KED
neuvottelija, eMBA 050 406 9459
050 528 9787

Sari Latvanen

LKV, LVV
050 471 5685

IN N EHÅLL

US

e:

Mika Ylen-Julin

LKV, LVV
046 850 5851

myyntijohtaja,
LKV, LVV
045 359 4211
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HKÖ UU
TU

meidän kanssamm

Reija Skog

Ria Elovaara

Annaleena
Husgafvel

Rolf Wirta

yrittäjä
0400 332 727

A TIED
OT
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Olisiko vuosi
vuosi?
toteutumisen
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Riikka Wirta

Puh. 045
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SISÄLT

yrittäjä,
toimitusjohtaja,
LKV, LVV, BBA,
KiLAT
050 571 3604
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Helsida
254 x 362 mm
1 882 €

1/2 sida liggande 1/2 sida stående
254 x 174 mm
125 x 362 mm
1 118 €
1 118 €

1/4 sida stående
125 x 174 mm
522 €

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.

PATRICIA HEIKKILÄ

Obs! Vi är flexibla då det gäller deadline
för reklambyårernas färdiga annonser.

Distributionsområde

Tekniska uppgifter

Mervärdesskatt 24 % tillkommer
1/4 sida liggande
254 x 85 mm
522 €

1/8 sida
125 x 85 mm
274 €

2 spalter stor
82 x 174 mm
365 €

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 €

Tidningens storlek Tabloid, 275 mm x 400 mm

02710

Spaltbredd

Gröndal
Konungsböle

02610
02700

Kilo
Kilo

Grankulla

02630
Lansa
Ymmersta

Smedsby

02750
Kurängen

1 sp
2 sp
3 sp
4 sp
5 sp
6 sp

39 mm
82 mm
125 mm
168 mm
211 mm
254 mm

Resolution, 200 dpi

02180
Mankans

Rekommenderad CMYK-färgprofil
ISOnewspaper26v4.icc
OBS! För att garantera kunderna ett bra tryck
behöver redaktionen foton som är minst
200–300 dpi och teckningar 1200 dpi.

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.

1 spalt liten
39 x 85 mm
83 €

1 spalt mini
39 x 40 mm
39 €

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

