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tarkkinen - pieni kylä n. 4 kilometriä
porvoon keskustasta itään päin.
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Jag har bott vid en landsväg
i hela mitt liv

Tarkkisten kyläyhdistys ry
Tarkis byaförening rf

Puheen- a
jo htajalt

Rekisteristä poisto
uhkaa 40 000
yhdistystä - ei meitä!

Yhteisten intressien toteuttamiseksi on kokoonnuttu
yhteen ja toiminnan luonteen niin vaatiessa on toiminnan
puitteiksi perustettu yhdistyksiä. Tarkkisten yhdistyshistoria juontaa juurensa 1940 – luvulle. Vuonna 1946 perustettiin nuorisoseura-aatteen siivittäminä Tarkis-Stensböle
Ungdomsförening. Yhdistyksen piirissä harrastettiin
tanssia, urheilua, musiikkia, laulua ja näytelmiä, myös
iltamia pidettiin.
Nuorisoseuratoiminta loppui 1952, mutta viisikymmentä luvulla aloitti toimintansa urheiluseura Sparta, jonka
riveissä pelattiin jääpalloa aina 60-luvulle asti.
Nykyinen kyläyhdistys jatkaa 1982 perustetun Tarkis IF
urheiluseuran perintöä. Seuran vireä toiminta oli hiipunut
ja se oli Ruususen unessa kunnes se herätettiin vuonna
2001 kyläyhdistyksenä.
Väkeä yhdistävänä ja liikkeellepanevana tarpeena oli
saada kylän ranta-alue kunnostettua toimivaksi venevalkamaksi ja viihtyisäksi oleskelualueeksi. Ensiponnistuksen
jälkeen toiminta laajeni jälleen kerran urheilumahdollisuuksien järjestämiseen omalle kylälle.
Nyt kuten -40-luvullakin on musisoitu,
tanssittu ja illan pimetessä laulettukin yhteisissä kylätapahtumissa.
Kyläyhdistys elää ympäröivän
yhteisön tarpeiden mukaan,
välillä vireänä ja välillä hiipuvana.
Monet yhdistykset ovat tehtävänsä
tehneet ja antavat tilaa uudelle.
Me kyläläiset yhdessä määritämme
tarvitaanko ja jos niin millaista yhdistystoimintaa.
Kiitos kaikille vuosikymmenien saatossa kylän
yhdistystoimintaan osallistuneille.
Bror Öberg

n Solveig Finnbäck, född
Granberg, har bott hela sitt
liv i Tarkis och kan säkert kalla
sig för en äkta Tarkisbo. Hennes farfars far, Wilhelm Granberg, bosatte sig i medlet av
1800-talet i Tarkis. Hennes
farfar, Birger Granberg, gifte
sig med Lempi Uljas som var
uppvuxen på Uljas gård i Tarkis. Det nya byggnadsområdet
Majberget ligger till största
delen på gamla Uljas gårds
marker. ”Om jag skall vara
riktigt ärlig så har jag faktiskt
bott en kortare period både i
Sverige och i Gammelbacka.
Min far, Harry Granberg, fick
i början av 70-talet ett jobb
som informationssekreterare
på Nordiska rådet och hela
familjen flyttade till Sverige.
Egentligen vara det meningen
att vi skulle stanna där i sex år
men jag flyttade hem redan
tidigare. Jag bodde tillfälligt
hos en familjebekant ett år”
förklarar Solveig sin Sverigevistelse. ”1983 flyttade jag
tillsammans med min man,
Torolf, till en hyresbostad på
Bofinksvägen i Gammelbacka
men redan 1985 var vi tillbaka i Tarkis. Vi flyttade in i min
farfars gamla hus som fanns
på samma gårdsplan som
mitt barndomshem. Huset var
egentligen byggt till en bastu med några sommarrum.
I södra gaveln fanns en liten
ladugård med rum för en ko.
Efter en tid blev djuren bort
och byggnaden förbättrades
lite så att den blev beboelig
på vintern. När vi flyttade in
så hade vi golv på åtta olika nivåer och på vintern frös skorna fast i farstugolvet. I början
av 1990-talet funderade vi på
att renovera huset men en
byggnadsingenjör gav oss rå-

Sedan kom ”laman” och bubblan sprack när vi kom in på
90-talet.” minns Solveig.

det att riva alltsammans och
bygga ett nytt i stället. Det var
säkert det enda rätta för huset
var påbyggt i olika repriser och
det hade säkert varit svårt att
få en vettig rumsindelning då
golvet var i så många olika
plan” funderar Solveig.
En by i omvandling
Under den tid som Solveig
bott i Tarkis har byn varit med
om stora förändringar. Alla
som bodde i byarna söder om
Tarkis måste åka genom Tarkis då de hade ärende in till
staden. Gamla Vessöbor har
berättat att Tarkis på 40-60
talet liknade mest en ”hökkelikylä”, en by där husen är små

Ab KMR- Trans Oy Ronny Karlqvist

Med yrkeskunninghet
sedan år 1919
Kesäniementie
19, 06150 Porvoo
0400 26 83 22 | ari.westerinen@pp1.inet.fi

Kurbölentie 19, 06200 PORVOO

Kuninkaantie 1253,
07130 Anttila
micke@hasses-smedja.com
www.hasses-smedja.com

0400 557631

Betjäning även på svenska!

och utan
större bekvämligheter, godtyckligt utplacerade
där det har funnits en ledig
plats. Men mycket kom att
ändra när byn bland de första
i Borgå landskommun fick en
byggnadsplan 1974. Vattenoch avloppsnätet byggdes ut
och en cykelväg byggdes längs
Tarkisvägen. ”När vi kom in på
senare delen av 80-talet hade Tarkis som byggnadsplats
stigit i status. Det köptes och
såldes tomter i en svindlande
fart; på några år och många
byte av ägare kunde en tomt
stiga i värde från 100000
mark till över 600000 mark!

Skärgårdsvägen
I det stora hela är Solveig nöjd
med att få bo i Tarkis. ”Den tilltagande trafiken är man ju alltid lite orolig över, speciellt nu
när Majberget skall byggas ut.
Skärgårdsvägen har vi väntat
på sedan slutet av 50-talet då
den första gången var utstakad på åkrarna förbi byn, vi får
se om den någonsin förverkligas” funderar Solveig.

Kaivin & Kuljetus – Gräv & Transport

A-J KULJETUS OY

Ammattitaidolla jo vuodesta 1919

Solveig är
nöjd med
att
få bo i Tark
is.

Tarkisviken
Närheten till staden och Tarkisviken är några av de saker
som är orsaken till att man
gärna vill bosätta sig i Tarkis.
”Tarkisviken är en viktig del
av byns identitet. När jag var
barn så var hela viken igenvuxen av säv. Man åkte båt i
långa kanaler och vattnet var
klart. Farfar och pappa fiskade
flitigt, mest fick dom braxen
men också gös och ål kunde
ibland fastna i bragderna. Sedan måste det ha hänt någonting med vattenkvaliteten för
säven försvann och viken blev
öppnare.” minns Solveig. Tarkisviken har ett medeldjup på
ca 130-150 cm mitt på fjärden
och 20-60cm vid stränderna.
”Nu på hösten när det var högtryck och vattenståndet var 60
cm under det normala så var vi
helt utan vatten vid bryggan!
Jag har ett gammalt flygfotografi från 50-talet där man ser
farfars hus och båthuset. Där
båthuset stod är det i dag 70
meter till stranden. Landhöjningen och igenväxningen av
stränderna har gjort sitt” suckar Solveig.

0400-809 531

BJURBÖLE

BJURBÖLEN

BRÄNNVED POLTTOPUUT

björk- & blandved hemtransport / koivu- & sekaklapeja kotiinkuljetus

Mathias Wiksten 040 590 1998 / Andreas Wiksten 040 743 3312

Puh: 0400 493 869
Kaivinkoneurakointia
maalla ja merellä
Vesi- ja viemäriurakointi

p. 0400 465 449

Ammattitaidolla jo vuodesta 1919
Med yrkeskunninghet sedan år 1919

Kaikkea hyvää - Allt Gott
LEIPOMO
Leipomo

Leipomo

Bageri

BAGERI Bageri

&3(019)
580 610
Oppipojantie
Lärlingsvägen
• Porvoo-Borgå
Puh. (019) 580 610 tel. Fax. (019) 583 627

Oppipojantie 3 Lärlingsvägen • Porvoo-Borgå
Puh. (019) 580 610 tel. Fax. (019) 583 627

Välikatu 10 A, Porvoo GSM +358 (0)45 851 2345
idamaria@idamaria.fi, www.idamaria.fi

K& J

RAKENNUSPALVELU OY

rakentaminen
saneeraus
Epoontie 627, Porvoo

P. 0400 191 963

info@kjrakennuspalvelu.fi • www.kjrakennuspalvelu.fi

VUOTAVATKO VANHAT VESIKOURUT?

Vaihdamme ne uusiin 5” saumattomiin värivalmiisiin peltikouruihin.

MYÖS • Tikkaat, kulkusillat • Lumiesteet
Myynti ja asennus PB Service 0400 244 240
Porvoo - Borgå |www.pbservice.fi

Polttopuuta
Brännved

PETER LINDHOLM

P. 0400-717 536 | www.klabbis.fi

Bra brännved förmånligt
–hemkörning

Peter Stjernberg Vessö

0400 776 710

Ab Bygg Rakennus Oy

ÖSTERGÅRD CO

0400 48 66 80, Brattnäsvägen 36, Borgå
kolla referenser: www.byggostergard.fi

TVPersonlig
PROBLEM?
Vi har svaren.
betjäning. Vi gör också hembesök.
Asentajantie 8, 06150 PORVOO, puh. (019) 524 4177

PORVOON
KRÅKÖ
AUTOCOLOR
BILVERKSTAD
Automaalaamo, autokorjaamo

Kråkönympyrjä 565, 07410 Porvoo
puh. 040 157 1571 www.porvoonautocolor.fi
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Kokoaan isompi kylä

Kylien väli
sistä
turnauksi
sta on
jäänyt mo
nta
mukavaa
muistoa.

Tarkkisten liikunta
listui iloksemme väkeä myös
kylän ympäriltä. Aktiivisena
”ulkokyläisenä” toimi Kimmo
Nuutti. Harrastajamäärän kasvaessa Tarkkisten kyläyhdistys
aloitti liikuntatoiminnan tukemisen, puheenjohtaja Matti
Puotilan johdolla.
Harjoitusvuorojen lisäksi
kyläläiset ovat reilun kymme-

nen vuoden aikana osallistuneet jalkapallossa ja salibandyssa sarjapeleihin sekä erilaisiin turnauksiin. Erityisesti
kylien välisistä turnauksista
on jäänyt monta mukavaa
muistoa.
Tarkkisten kyläyhdistyksen
toiminnan on mahdollistanut
vanhempien, muiden vapaa-

ehtoisten, kaupungin liikuntatoimen ja eri sponsoreiden
tuki. Kiitos siitä!
Liikuntatoiminta
kylällä
jatkuu edelleen, toivotamme
kaikki toiminnasta kiinnostuneet tervetulleeksi mukaan!
Kiitos kaikille tukijoillemme!
Jukka Vänttinen

Gallup Tarkkisissa

Liisa Svahn

Heidi Holmström

n Porvoon sairaalan vieressä
sijaitsee Tarkkinen. Tarkkinen
on pieni mukava kylä, jonka
tunnetuin osa on kioski mäen
päällä. Monet autot kulkevat
tästä ohi, ja monet porvoolaiset ovat kulkeneet tästä ohi.
Tämän kyselyn aiheena oli
Tarkkinen asuinpaikkana.
Oletteko itse tarkkislainen?
Onko Tarkkinen lapsiystävällinen paikka?
Onko tämä hyvä paikka asua
palveluihin nähden?

Krister Grönberg

Liisa Svahn
Minä itse en ole Tarkkisista, mutta
hyvin lähellä minä kuitenkin asun.
Kyllä tämä alue vaikuttaa hyvin
paljon siltä, että täällä on mukavaa
ja rauhallista asua lapsien kanssa.
Kioski ja Sairaala ovat kivenheiton päässä. Kioskilta saa kaikki
tarvittavat elintarvikkeet Ja jos sattuu
tarvitsemaan jotain muuta Porvoon
keskustaankin on alle puolen tunnin
kävely matka.
Heidi Holmström
Minä olen tarkkislainen ja minun
mielestä täällä on hyvin rauhallista
ja turvallista asua. Lapsille on kai-

Tarinoita
Tarkkisista
Kirjoja löytyy vielä Tarkkisten
Elintarvikekioski
Tarttisista, os.
Tarkkistentie 113,
Porvoo.

VIELÄ
LÖYTYY!

Byggnadssanering
dick gustafsson
040 5514143
sommarnäsvägen 11b, Borgå

ELINTARVIKEKIOSKI - LIVSMEDELSKIOSK

TARTTIS – jotain? något?

Ulla Kokkonen

pitkään. Täällä on paljon tekemistä
lapsille. Maasto on hyvin pyöräily
ystävällistä ja on puistoja sekä
jalkapallokenttä. Täällä asuu myös
paljon lapsia, ja uskon että heillä
Krister Grönberg
on turvallista asua täällä. Täällä on
Asun tarkkisissa ja olen saanut sel- niukasti palveluita, mutta minulle ne
laisen kuvan, että lapsilla on turval- riittävät aivan mainiosti. Autollakin
lista ja myös rauhallista asua täällä. pääsee Porvoon kaupoissa käymään
On jalkapallo kenttää ja puistoa.
vaivatta. Ehkä eläkeläisille se voi olla
Palveluita saisi kyllä olla enemmän. vähän pulmallista, mutta ToukovuoUsein päädyn menemään Porvoon reen on tulossa kaikenlaisia palveluita, kuten päiväkoti ja palvelutalo.
keskustaan jos tarvitsen jotakin.
Ehkä sinne tulee myös kauppa,
jonne vanhemman ikäluokan on
Ulla Kokkonen
Minä olen asunut jo pitkään tarkkisis- helpompi mennä.
sa, ja moni muukin on asunut täällä
kenlaista tehtävää, mutta palveluita
on ehkä vähän liian niukasti minun
makuuni. Lähimpänä Tarkkista on
kevätkummussa olevat palvelut.

Kom till Aktia, det blir bättre så.

auki päivittäin
öppet dagligen

9-21

lotto
veikkaus - tippning
Tarkkistentie 113, Tarkisvägen 113
☎ 0400 713 702 Meiltä Myös

Tarttisten
joulukalenteri

kotiinkuljetus

tus 8 euroa.
10 km säteellä. Veloi

Kioskilla avataan joka
päivä kalenteri jossa kysymys. oikein arvanneiden
kesken arvotaan joka ilta
klo 20 tuotepalkintoja!
Tule vaikka iltalenkillä
arvaamaan!

Joulupöytään

Wotkinsin herkulliset laatikot ja
makkarat ja kinkut.
Kysy vaihtoehtoja.
Ennakkotilaus perjantaina 16.12.2016 mennässä.

Meiltä nyt helium-täytteiset ilmapallot,
eri aiheita, juhlaan ja hupiin!
Uutta!

K inrkpkauja- iset!
a

NäkeeBoka
jokaisessa
asiakkaassaan ihmisen.
tid på 0800 0 2470 eller aktia.fi.

Tiesitkö,
että Itäväylällä on 15 000
ruotsinkielistä lukijaa.
(KMT syksy 2015-kevät 2016)

019 521 7520, myynti@itavayla.fi

Osallistu tällä kupongilla Tarkkisten Kyläyhdistyksen
järjestämään Kinkkuarpajaisiin.
Tuo omilla tiedoillasi täytetty kuponki Tarttisten kioskille, Tarkkistentie 113, 06150 Porvoo 8.12.2016 mennessä,
niin osallistut joulukinkun arvontaan.
Arvomme yhden joulukinkun kaikkien osallistuneiden
kesken (kinkku 5 kg, tuore). Arvonta suoritetaan
9.12.2016. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

!

n 2000-luvun alussa Tarkkisten kylään muutti uusia lapsiperheitä. Naapurin Ari Matilaisen kanssa tuli puhetta,
miten saisimme järjestettyä
kylälle liikunnallista toimintaa, jonka parissa perheet voisivat tutustua toisiinsa.
Vähitellen lasten jalkapallo- ja salibandyvuoroihin osal-

”Tumpit, fimpar”. Yhtenä päivänä havahduin pieneen
peltiseen purkkiin, joka oli laitettu kiinni bussipysäkin
tolppaan. Ensimmäinen ajatus oli, että julkinen valta oli
tällä tavalla ryhtynyt huolehtimaan kylän siisteydestä. Ei
se ihan näin ollut, peltinen purkki oli jonkun henkilön tai
kyläyhdistyksen tapa huolehtia kylän siisteydestä.
Pienet teot, isommat vaikutukset. Tästä siinä on kyse,
otetaan isompi julkinen tila haltuun pienillä teoilla. Siivotaan kylää, huolehditaan siisteydestä ja samalla viihtyvyydestä. Viihtyvyydestä huolehditaan muutenkin. Aika
moni tarkkislainen lapsi ja perheiden ystävien lapset
ovat esimerkiksi oppineet jalkapallon alkeet tai oppineet
tuntemaan toisella puolella kylää asuvia perheitä sählypelien lomassa. Yhteisoloa ja -eloa jossa toinen huutaa
”Kämpa på” ja toinen ”Antaa mennä vaan” pelikentän
laidalla. Kyläyhdistys kokoaa yhteen vanhat ja nuoret,
aina kylässä eläneet ja tänne vasta muuttaneet.
Kylä kasvaa ja muuttuu. Isompien lasten kanssa olen
suuresti nauttinut satumaisesta, pimeästä ja hyvin
tiheästä metsästä talomme yläpuolella. Ja purosta joka
keväisin pursuaa yli rajojensa. Nuorimman kanssa en
ehtinyt nauttia tästä ilmiömäisestä ympäristöstä koska
paikkaan on rakennettu tie ja kaunis sisääntulo uuteen
asuinalueeseen. Metsää löytyy kyllä vieläkin ja lohdutan
itseäni sillä, että nyt yhä useampi pääsee nauttimaan
upeasta luonnosta joka ympäröi kyläämme. Kylämme
ympärillä oleva luonto on häikäisevän kaunis ja houkutteleva.
Kylärakenne tiivistyy ja uusia taloja on rakennettu
kyläämme. Tämä tarkoittaa uusia tarkkislaisia jotka
omalla tavallaan muokkaavat sekä yleistä ilmettä että
kylän henkeä. Molempia tulee vaalia, sillä se tuo suurta
lisäarvoa ja iloa.
Maalaismaiseman ja vanhan kunnon kylän parhaat
puolet kylähengestä lähtien yhdistettynä keskustan läheisyyteen tekevät kylästämme lyömättömän. Kokoaan
isompi kylä siis.
För min familjs del har jag svårt att
föreställa mig en by eller stadsdel som
bättre kunde passa oss. Naturens otroliga skönhet, tryggheten och samhörigheten skapar en livsmiljö som gör att
vår by på många sätt är större än
sin verkliga storlek.
Mikaela Nylander

nimi
puhelinnumero
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ILMOITUS

Porvoon Tarkkisten vesihuoltoverkoston aluesaneeraus on
käynnissä ja valmista pitäisi olla ennen ensi kesää
Hankkeessa saneerataan Tarkkisten kylän vanhimmat vesijohdot
ja jätevesiviemärit. Vesijohdon
saneeraus jatkuu aina Porvoon
sairaalalle asti. Aluesaneerauksella tarkoitetaan sitä, että Porvoon
veden ylläpitämän vesihuoltoverkoston lisäksi saneerauksen piiriin
pyritään saamaan myös kaikki
huonokuntoiset tonttijohdot, jotka
ovat kiinteistönomistajan kunnossapitovastuulla.
Sujutek Oy toteuttaa vesijohtojen ja viemäreiden saneerausta
vesilaitoksille, teollisuudelle ja
kiinteistöille. Aluesaneeraus on
uusi toteutusmalli Suomessa,
jossa Sujutek on edelläkävijä. Saneeraustyöt pyritään toteuttamaan
mahdollisimman huomaamattomasti. Kaivinkoneen käyttö pyritään minimoimaan hyödyntämällä
ns. ’NoDig-menetelmiä’, jolloin
vanhoja vesijohtoja ja viemäreitä
käytetään hyväksi uutta asennettaessa.
Viemäreiden saneeraus on
usein mahdollista toteuttaa kokonaan ilman kaivutöitä. Saneerausmenetelminä ovat tällöin
putkisujutus tai sukkasujutus.
Mikäli viemäriin on vuosien saatossa tullut notkopaikkoja, mitkä
haittaavat viemärin toimintaa, on
viemäri uusittava aukikaivamalla.
Vesijohtojen saneeraus pitkäsujuttamalla on edullisin menetelmä,
jos halkaisijaa voidaan pienentää.
Pakkosujuttamalla voidaan asentaa jopa vanhaa putkea suurempi
putki. Vesijohtojen liitoskohdat kaivetaan kuitenkin auki, koska vesijohdon liitoskohtiin asennetaan
uudet sulkuventtiilit. Näin kaivantoja tulee katujen risteyksiin ja jokaisen kiinteistön tonttivesijohdon
liitoskohtaan.
Aluesaneeraus tarjoaakin otollisen mahdollisuuden saneerata

Vesijohdon saneerauksessa pitkäsujutus on yleisin menetelmä
Kiinteistöjen tonttiviemärit on
usein mahdollista saneerata
sujuttamalla uusi putki vanhan
viemärin sisään

kiinteistön tonttijohdot samalla
kertaa. Vesijohdon liitoskohta on
valmiiksi esiin kaivettu, eikä kiinteistönomistajan tarvitse maksaa
kaivannon tekemiseen ja täyttämiseen (mm. asfaltointi) liittyviä
kustannuksia. Tonttijohtojen kunnon tutkiminen onkin erittäin suositeltavaa ja tutkimuksen tulosten
perusteella on sitten hyvä laittaa

asiat kuntoon. Tonttijohtojen tutkiminen on vähän kuin auton
katsastus, joka tosin tehdään joka
vuosi. Tonttijohdot ovat piilossa
maan alla ja ne unohtuvat helposti
vuosikymmeniksi. Kunnon tutkimisen yhteydessä selviää myös
tonttijohtojen sijainti, mikä ei aina
ole kiinteistönomistajilla tiedossa.
Myös kiinteistön kuivatusvesien,
ts. katto- ja pihavesien sekä salaojavesien, poisjohtamisen tarpeet
ja mahdollisuudet voidaan selvittää samalla.
Vaikka kiinteistön vesijohto
olisikin toiminut aina moitteetta,
eivät mm. sulkuventtiilit usein
enää toimi ja metalliset liitososat
muodostavat riskin. Vesijohtoma-

ILMOITUS

ILMOITUS

Puhelimen yhteisprojektissa asennetaan samalla kuituliittymiä.
Parannustyöt voivat aiheuttaa
yksittäisiä sähkökatkoksia ja tilapäisjärjestelyjä alueen liikenteeseen, mutta
ne pyritään hoitamaan päivällä jottei
työliikenne aamuisin ja iltapäivisin
häiriinny.
Linjatyöt ovat maksuttomia myös niille asiakkaille, joiden seinään kytketyt
ilmakaapelit siirretään maan alle.
Lisäkysymyksissä voi olla yhteydessä Porvoon Sähköverkkoon,
puh. (019) 661 411.

Linjearbetena och
gatubelysningen klara till jul
Saneringen av elnätet längs Majbergsvägen i Tarkis beräknas bli
klar i god tid före årsskiftet, om det
inte blir riktigt hårda köldknäppar.
Borgå Elnät Ab förbättrar som bäst
elnätet längs Majbergsvägen i Tarkis.
Luftlinjerna grävs ner i marken och
gatubelysningen byts till metallstolpar
med led-armaturer. Arbetet förbättrar driftssäkerheten: jordmonterade
kablar löper mindre risk för skada än
luftburna.
Projektet är ett samarbete mellan

BONNES OY
Laadukasta rakentamista
ja saneeraamista vuodesta 1985.

+358 40 1880666
bonnes@co.inet.fi

Saneringen av vatten- och avloppsledningarna är på gång i Tarkis, och nu lönar det sig att också
kolla skicket på tomtledningarna.
Speciellt rekommenderas att man
förnyar tomtvattenledningen, då
anslutningsstället grävs upp i
samband med Borgå vattens projekt. Kostnaderna kan ytterligare
sänkas om man gör hushållsavdrag. Om man förnyar tomtledningarna stiger fastighetens värde
på samma sätt som om man förnyar fönstren eller plåttaket.
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Porvoon vesi Borgå vatten
www.porvoo.fi/vesilaitos
www.borga.fi/vatten

Linjatyöt ja katuvalaistus
valmiit jouluksi
Toukovuorentien sähköverkkoa
Tarkkisissa parannetaan parhaillaan. Työt valmistuvat hyvissä ajoin
vuodenvaihteeksi, jos talvi ei pääse
yllättämään kovilla pakkasilla.
Porvoon Sähköverkko Oy saneeraa
parhaillaan Toukovuorentien varrella
sijaitsevaa verkkoaan. Ilmakaapelit kaivetaan maahan ja katuvalaistus vaihdetaan metallipylväisiin led-lampuilla.
Työt parantavat verkon käyttövarmuutta koska maahan upotetut johdot eivät
vaurioidu yhtä herkästi.
Porvoon Sähköverkon ja Loviisan

teriaalikin oli aikoinaan tarkoitettu
kestämään 30-50 vuotta. Saneeraustarpeessa olevat tonttiviemärit ovat usein betonia, jotka ovat
syöpyneet ohuiksi ja halkeilleet.
Puiden juuret ovat myös voineet
päästä kasvamaan viemäriin.
Viemäreissä voi olla tukkeutumisriski tai jopa sortumisvaara. Ennakoiva saneeraus onkin selvästi
edullisempaa, kuin rikkoutuneen
putken uusiminen aukikaivamalla usein hankalassa paikassa ja
hankalaan vuodenaikaan. Ilman
juoksevaa vettä ja toimivaa viemäriä on hankalaa asua useampaa
päivää. Tarkkisissa tonttijohtojen
tutkiminen on käynnissä ja saneerausvaihe tulee eteen keväällä. Kotitalousvähennys on myös
hyödynnettävissä keventämään
kustannuksia.

Borgå Elnät och Lovisa Telefon, som
samtidigt installerar fiberanslutningar.
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Vettä kaivoista hanoihin
Porvoon vesi on toimittanut asiakkailleen vettä yli sadan vuoden ajan.
Vesilaitoksen ja kiinteistönomistajien
putket yhdessä muodostavat verkoston pohjavesikaivoista hanoihin.
Jakeluverkon omistaa vesilaitos.
Tonttijohdot ovat kiinteistönomistajan omaisuutta ja vastuulla. Vesilaitoksen vesijohto- ja viemäriverkoston yhteispituus on yli 1000 km. Sel-

vä kasvu verkoston rakentamisessa
tapahtui 1960- ja 1970-luvuilla.
Samaan aikaan kun Porvoon vesi
rakensi verkostoaan, rakennettiin
kaupungissa uusia asuintaloja. Lähes jokaiseen uuteen taloon rakennettiin yhteys laitoksen verkostoon.
Kiinteistöjen ja vesilaitoksen putket
vanhenevat siis samaa tahtia. On
aika ruveta uusimaan ja korjaamaan

niitä, ettei korjausvelkaa pääsisi
syntymään. Porvoon vesi saneeraa
parhaillaan verkostoaan Tarkkisissa
ja toivoo, että myös kiinteistönomistajat ottaisivat omat tonttijohtonsa
työn alle. Porvoon vesi on valinnut
oman verkostonsa saneerauksen
toteuttajaksi Sujutek Oy:n, joka tarjoaa tonttijohtojen kuntotutkimuksia
ja saneeraustöitä myös kiinteistöille.

Vatten från brunnarna till kranen
Borgå vatten har levererat vatten till
sina kunder i över hundra år. Vattenverkets och fastighetsägarnas
ledningar bildar tillsammans ett
nät, som leder vattnet från grundvattenbrunnarna till kranarna. Distributionsnätet ägs av vattenverket
medan tomtledningarna ägs och
underhålls av fastighetsägaren.
Den sammanlagda längden på

vattenverkets vatten- och avloppsnät är över 1000 km. En märkbar
ökning i nätbyggandet skedde på
1960- och 1970-talen. I samma takt
som näten byggdes ut byggde man
nya bostadshus, som nästan alla
anslöts till vattenverkets nät. Fastigheternas ledningar åldras alltså i
samma takt som vattenverkets nät.
Det är nu tid att börja förnya och re-

parera dem, så att det inte uppstår
en reparationsskuld. Borgå vatten
sanerar nu sitt nät i Tarkis och
hoppas att fastighetsägarna också
skulle åtgärda sina tomtledningar.
Borgå vatten har för utförandet av
saneringen av sitt nät valt Sujutek
Oy, som också erbjuder konditionsgranskningar och sanering av tomtledningarna åt fastighetsägarna.
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