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Satakuntalainen talotoimittaja HEVI kivitalot Joutsenmerkittyjä
omakotitaloja rakentamassa
Suomen ensimmäisessä Joutsenmerkityssä omakotitalossa vietettiin
harjannostajaisia
Suomen ensimmäisen Joutsenmerkityn omakotitalon, HEVI kivitalojen toimittaman Villa Roihan
harjakaisia vietettiin 9. kesäkuuta Kaarinassa. Villa Roiha valmistuu Kaarinan Voivalaan ja sen
arvioitu valmistumisaika on keväällä 2018. (Kuvaliitteet: Kuva 1, Kuva 2, Kuva 3 ja Kuva 4)
HEVI kivitalojen toimitusjohtaja Lauri Pöyhönen ja myyntipäällikkö Pasi Hirviniemi esittelivät
Suomen ensimmäistä Joutsenmerkittyä omakotitalohanketta; toimimista Joutsenmerkityssä
omakotitalohankkeessa talotoimittajan, sekä urakoitsijan näkökulmasta. Kaiken kaikkiaan
Joutsenmerkitty omakotitalohanke on myyntipäällikkö Pasi Hirviniemen mukaan ollut positiivinen
oppimiskokemus, jonka myötä HEVI kivitaloilla on entistä paremmat valmiudet tarjota
ympäristöystävällisiä, sisäilmaltaan puhtaita, terveellisiä ja laadukkaasti rakennettuja taloja.

Toinen Joutsenmerkitty HEVI kivitalo on jo rakenteilla Tampereella
Myös Tampereelle on parhaillaan valmistumassa Joutsenmerkitty HEVI kivitalo.
Harjakaistilaisuudessa toisensa tavanneet rakennuttajaparit olivat tyytyväisiä päästessään
vaihtamaan kokemuksiaan ja ajatuksiaan omista projekteistaan keskenään. Vertaistuki on
ensiarvoisen tärkeää, etenkin pioneerihankkeissa. (Kuvaliite: Kuva 5)
HEVI kivitalot tulee näiden pioneerikohteiden myötä konseptoimaan Joutsenmerkityn kivitalon,
jotta päätös ekologisen ja terveellisen asumismuodon valitsemiseksi olisi helppoa ja kannustavaa
tehdä. Laatukriteeristön mukaisen materiaalitoimituksen lisäksi, HEVI kivitalot tarjoaa jatkossa
myös Joutsenmerkityn talon toteuttavalle urakointiliikkeelle valmiudet projektin oikeaoppiseen
laadunvalvontaan ja dokumentointiin. (Kuvaliitteet: Kuva 6, Kuva 7 ja Kuva 8)
Monipuolinen kattaus ekologisesta ja energiataloudellisesta rakentamisesta
Harjakaistilaisuuden seminaarissa Suomen ensimmäisessä Joutsenmerkityssä
omakotitalohankkeessa mukanaolevat tahot esittelivät ratkaisujaan energiatehokkaaseen ja
ekologiseen rakentamiseen nyt ja tulevaisuudessa. Mukana luennoimassa HEVI kivitalojen lisäksi
mm.: Pohjoismainen Ympäristömerkki - Joutsenmerkki, energiayhtiö Fortum, sähkönsiirtoyhtiö
Caruna, energiasuunnitteluyritys NollaE, sekä aurinkoenergiakattoja valmistava VirteSolar. Myös
Kaarinan kaupunki oli mukana tilaisuudessa, niin järjestäjän ominaisuudessa, kuin vieraanakin.
Kaiken kaikkiaan seminaariin osallistui nelisenkymmentä ekologisesta ja terveellisestä asumisesta
ja rakentamisesta kiinnostunutta osallistujaa, rakentajista /rakennuttajista kaupunginpäättäjiin.
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Joutsenmerkki
Joutsenmerkki eli pohjoismainen ympäristömerkki kertoo puolueettomasti tuotteen ja
palvelun ympäristöystävällisyydestä – tuotteen turvallisuutta ja laadukkuutta unohtamatta.
Se ohjaa vastuulliseen, ympäristön paremmin huomioivaan kuluttamiseen.
Joutsenmerkki on Suomen tunnetuin ympäristömerkki ja viidenneksi arvostetuin brändi yli
tuhannen brändin joukosta.
Joutsenmerkki tekee hyvien valintojen tekemisen helpoksi. Merkki löytyy vain ympäristön ja
terveyden kannalta parhaista tuotteista ja palveluista.
(Lähde: Motiva Services – Ympäristömerkintä)

Lisää aiheesta ja tilaisuudesta:
https://joutsenmerkki.fi/joutsenmerkityn-omakotitalon-harjakaisia-vietettiin-kaarinassa/
https://joutsentalo.fi/joutsentalon-mahtavat-harjannostajaiset/
https://www.facebook.com/HEVIkivitalo
http://hevikivitalot.fi/kivitalomallit/hevi-joutsen/
Markkinointi: Piia Pöyhönen, p. 040 568 3324, piia@hevikivitalot.fi
Toimitusjohtaja: Lauri Pöyhönen, p. 040 7317 173, lauri@hevikivitalot.fi
Myyntipäällikkö: Pasi Hirviniemi, p. 0500 723 234, pasi.hirviniemi@hevikivitalot.fi

Kuvaliitteet:
Kuva 1: Suomen ensimmäinen Joutsenmerkitty omakotitalo: Villa Roiha/HEVI kivitalot
Kuva 2: Suomen ensimmäinen Joutsenmerkitty omakotitalo: Villa Roiha/HEVI kivitalot
Kuva 3: Suomen ensimmäisen Joutsenmerkityn omakotitalon rakennuttajapari Salla ja Sami Roiha
Kuva 4: Suomen ensimmäisen Joutsenmerkityn omakotitalon rakennuttajapari Salla ja Sami Roiha
Kuva 5: Joutsenmerkittyjen HEVI kivitalojen rakennuttajaperheet: Roihat Turussa ja Kokot
Tampereella
Kuva 6: HEVI kivitalojen omistajayrittäjät Lauri ja Piia Pöyhönen, sekä Villa Roihan rakennuttajat
Sami ja Salla Roiha
Kuva 7: Villa Roihan parvekkeelta aukenee upea, merellinen näköala
Kuva 8: Joutsenmerkin kriteeriasiantuntija Heidi Vaarala toimii molemmissa HEVI kivitalojen
Joutsenmerkkihankkeissa virallisena valvojana

