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Porvoon Pähkinämeri pähkinänkuoressa
Asunto Oy Pähkinämeri on kahden kerrostalon yhtiö Porvoon Toukovuoressa. Se sijaitsee korkealla mäellä
merellisessä miljöössä. Talo B on neljäkerroksinen ja se sai asukkaansa joulukuussa 2020. A-talosta tulee
kuusikerroksinen ja se valmistuu marraskuussa 2021. Yhtiössä on kaikkiaan 37 uniikkia, hyvin varusteltua
ja laadukkaasti sisustettua huoneistoa.
Avokeittiöstä käsin keskustelu vieraiden kanssa sujuu kokkaamisen yhteydessä mukavasti. Modernit integroidut kodinkoneet ja kestävät graniitti- tai kvartsitasot antavat ylellisen silauksen keittiölle. Arkipäivään
luksusta saat ajamalla autosi parkkihalliin, jossa voit sen vaikkapa pestä itse. Kotiin tullessasi voit ottaa
Sinulle saapuneen paketin kainaloosi yhtiön omasta SmartPost-pakettiautomaatista. Eikä hätää, vaikka
pakettisi olisi painava, sillä pääset parkkihallista hissillä kätevästi kotiovellesi.
Lemmikkisi tassut voit halutessasi huuhdella pesualtaassa ennen hissiin menoa. Aina kun energiaa riittää, voit kuntoilla oman yhtiön kuntosalissa. Jos toiveissa on pienet puutarha-askareet ja multasormiasi
kutittaa, voit istuttaa omat salaattisi yhtiön sisäpihalla oleviin istutusaltaisiin. Asuessasi kodissa, jonka
sijainti on pohjakerroksessa, Sinulla on oma aidattu piha, puuterassi ja lisäksi lasitettu parveke. Lasitetulla
parvekkeella viihtyvät niin kauniit kesäkukat kuin hyötykasvitkin. Upeinta on nauttia parvekenäkymistä aurinkotuolissa nostamalla kaiteeseen kiinnitetyt kaihtimet ylös. Kesähelteillä kotisi pysyy mukavan
viileänä asuntokohtaisen jäähdyttävän ilmanvaihdon avulla.
Hiihtoladulle pääsee helposti. Humlan ulkoilualue tarjoaa kaikkina vuodenaikoina ihastuttavat reitit pyöräilyyn tai lenkkeilyyn. Kevätkummun ostoskeskukseen on matkaa noin 1,5 km kevyenliikenteen väylää
pitkin. Autolla hurauttaa nopeasti keskustaan noin 2,5 km:n matkan viehättävää rantatietä Porvoon sairaalan ohi. Kesäisin Sinua tervehtivät kunnioitusta herättävä ylämaan karja pitkine sarvineen ja mahtavine turkkeineen keskustaan mennessäsi. Idyllinen vanha Porvoo tarjoaa runsaan valikoiman kahviloita,
ravintoloita ja myös pikkuputiikkeja. Kokonniemessä on laskettelukeskus, jonka lähettyvillä sijaitsee myös
urheiluhalli ja maauimala, sekä ratsastustallit.
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Asemapiirros 7.2.2020 on suuntaa antava, ei mittakaavassa. Piirretty
Arkkitehtitoimisto Ullahovi Oy.n asemakuvasta (30.01.2020). Asemapiirros on luotu auttamaan asiakasta asuntopohjien ja eri elementtien
sijainnista yhtiön tontilla ja rakennuksissa. Rakentaja pidättää oikeuden muutoksiin. Asemapiirros ei ole pihasuunnitelma.
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Näin viihtyisästi ja turvallisesti asut Pähkinämeressä
· Asunnot ovat kaksioita, kolmioita tai neliöitä 47,5 m2 - 150 m2
· Mittatilaustyönä valmistetut avosaareke- tai U-keittiöt, joissa kauniit
puuovet tai mdf-ovet ja graniitti- tai kvartsitasot
· Integroidut kodinkoneet Boschilta ja saarekkeissa moderni induktioliesi integroidulla
liesituulettimella
· Lattiat kaunista öljyttyä tai lakattua parkettia tai kestävää ja helppohoitoista
vinyylikorkkia
· Upeita kylpyhuonekokonaisuuksia Laattapisteen laajasta valikoimasta varusteltu sadesuihkuilla
· Tilavat parvekkeet, joissa avattavat lasitukset
· Kaunista näkymää merenlahdelle
· Luonto ja ulkoilureitit ihan vieressä
· Pohjakerrosten asunnoissa parvekkeen lisäksi terassi ja aidattu oma piha
· Kattohuoneistoissa korkeampaa huonetilaa
· Lukolliset postilaatikot kerrostalojen ala-auloissa
· SmartPost-pakettiautomaatti parkkihallissa B-talon puolella
· Parkkihallista kaikkiin kerroksiin hissillä
· Parkkihallissa autonpesupaikka, jossa painepesuri ja hiekkakaivo
· Parkkihallin eteisessä on kura-allas ja suihku, jossa voi huuhtoa lemmikeistä kurat ja
hiekat pois ennen kotiin menoa
· Jokaisella asunnolla on oma varastotila pohjakerroksessa
· Huoltoyhtiö otetaan laajalla sopimuksella, asuminen mahdollisimman vaivatonta
· Asuintalojen välissä, parkkihallin päällä on istutusaltaita ja laatikoita, joista osa
varataan asukkaiden omille viljelyksille ja osaan istutetaan kasveja luomaan
viihtyvyyttä
· Leikki- ja oleskelualue sijoittuu niinikään asuintalojen väliin, parkkihallin päälle
· Viherkattoinen ulkorakennus tarjoaa asukkaille vastikkeeseen sisältyvän kuntosalin ja
sen yhteydessä olevien suihku- ja saunatilojen käytön
· Ulkorakennuksen toisessa päässä on ulkovälinevarasto
· Parkkihallissa on 34 kpl sähkölistalla varustettuja autopaikkoja, joihin asukkaat voivat tarpeen
mukaan vuokrata tai ostaa sähköauton latausyksikön ( hinta noin 2000 € asennettuna)
· Taloyhtiön pihassa on 10 kpl sähköpistokkein varustettua ulkoparkkipaikkoja, joista
yhdessä on sähköauton latauspistoke kaikkien asukkaiden käyttöön
· LPO netti 100/10 Mb ja Kaapeli TV:n peruskanavat noin 20 kpl
· Tallentava valvontajärjestelmä
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Pähkinämeren asukkailla oma kuntosali
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Ruskis, luonnonsuojelualue

Porvoon

Matin kioski
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Moottoritielle 7km ja Helsinkiin n. 45min

Keskusta 2,5km

Toukovuoren päiväkoti 500m
aluesairaala

Palvelutalo

Kevätkummun ostoskeskus 1,5km kävellen è
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Rakennustapaselostus
Yhtiö
Asunto Oy Porvoon Pähkinämeri, osoite Tarkmansintie 2, 06150 Porvoo.
Kaksi hissillistä asuinkerrostaloa A ja B, joita yhdistää yhteinen autohalli. Piharakennuksessa C, on asukkaiden käyttöön tarkoitettu kuntosali, kaksi pukuhuone- ja saunatilaa, sekä kylmä ulkoiluvälinevarasto.
RUNKORAKENTEET
Perustukset
Betonirakenteiset kaikissa rakennuksissa A, B ja C. Rakennuksien maapohja on kalliota, täyttöön on
käytetty kivimursketta.
Ulkoseinät
Talojen A ja B kantavat rakenteet ovat paikalla valettua betonia, ulkopinta pääosin rapattu, parvekkeiden
taustaseinissä on puuverhous. Talon C ulkoseinät ovat pääosin puuverhottuja. Naapuritontin suuntaan
oleva palosuojaseinä on betonipintainen.
Kantavat väliseinät
Talojen A ja B asuntojen väliseinät ovat paikalla valettua betonia. Myös osa asuntojen sisäisistä seinistä on
paikalla valettua betonia. Talon C kantavat seinät ovat osin puu- ja osin betonirakenteisia.
Yläpohja
Kaikissa rakennuksissa vesikatto on puurakenteinen. Asuinkerrostaloissa A ja B katossa on peltikate,
piharakennuksessa C on viherkatto.
Välipohja
Asuintaloissa A ja B välipohjat ovat teräsbetonisia ontelolaattoja.
Ikkunat
Ikkunat ovat matalaenergiataloon sopivia ikkunoita, joiden karmien ja puitteiden ulkopinta on alumiiniprofiilia ja muut pinnat puuta. Kaikissa parvekkeissa ja terasseilla on avattavat parvekelasit.
Ovet
Porrashuoneovet asunnoissa ovat äänieristettyjä puuviilupintaisia palo-ovia. Sisäovet asuntojen huoneiden
välillä ovat valkoiseksi tehdasmaalattuja kehysovia. Löylyhuoneen ovet ovat kokonaan lasiovia.
Alumiinisissa ja lukollisissa parvekeovissa on ikkunat.
Asuntojen sisäiset seinät
Asuntojen väliseinät ovat joko betonirakenteisia tai kipsilevyrakenteisia. Asuntojen makuu-, olohuoneiden
ja eteisten, sekä vaatehuoneiden sisäseinät ovat tasoitettuja ja maalattuja. Pesuhuoneiden seinät ovat lattiasta kattoon laatoitettuja. Keittiöissä on työtasojen taustat pinnoitettuna laatoituksella tai lasilla.
Löylyhuoneiden seinät ovat leppäpuupaneelia.
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Sisäkatot

Asuintaloissa A ja B
Asuntojen keittiöiden, olo- ja makuuhuoneiden, sekä eteisten ja vaatehuoneiden katot ovat pääosin
ruiskutasoitettuja. Piirustuksissa esitetyt alakatot ovat levyrakenteisia, joiden pinta on tasoitettu ja maalattu. Asuintaloissa A ja B ylimpien kerrosten huoneiden katot ovat piirustusten mukaisesti osittain vinoja.Kylpyhuoneen ja löylyhuoneen katot ovat leppäpuupaneelia.
Talo C (kuntosali ja saunaosastot)
Lattiat

Asuintalot A ja B
Asuinhuoneiden lattiapinnat ovat vinyylikorkkia tai parkettia.
Wc- ja pesutiloissa, löylyhuoneissa on lattiapintana lasittamaton klinkkerilaatta.
Parvekkeiden lattiat ovat teräshierrettyä betonia, jonka päällä on lämpökäsitellystä puusta tehty ritilä.

Talo C
Kuntosalin lattiassa on joustava kumimatto. Pukuhuoneessa on kostean tilan muovimatto ja saunatiloissa
lattia on lasittamatonta klinkkerilaatta.
Porrashuoneet
Betonirakenteiset portaat on päällystetty klinkkerilaatoilla. Kaiteet ovat metallirakenteiset. Porrashuoneen
sisäänkäyntikerroksen lattia on päällystetty klinkkerilaatoilla. Porrastasanteet on päällystetty vinyylilaatalla. Katossa on ääntä vaimentavat akustiikkalevyt. Asuintalojen A ja B sisääntulokerroksessa on
asuntokohtaiset lukittavat postilaatikot.
Hissi
Asuintaloissa A ja B on autohallista kotioville automaattiovilla toimiva hissi.
Kalusteet ja varusteet
Kalusteet ja varusteet ovat tehdasvalmisteisia standardikalusteita. Keittiökalusteiden ovet ovat mikrolaminaattia tai puuta. Eteis- ja makuuhuonekalusteiden ovet ovat maalattua ja lasipinnoitettua mdf - levyä.
Työpöydät ovat graniittia tai kvartsia. Kylpyhuoneiden ja wc-tilojen laskutasot laminaattipintaista levyä.
Wc- ja pesuhuonetiloissa on peilikaapit tai valopeilit. Löylyhuoneissa on lauteet lämpökäsiteltyä leppäpuuta. Asuntojen, joissa on keittosaareke keittiöissä, varusteena on induktioliesi, jonka sisällä aktiivihiili
liesituuletin. Asuntojen, joissa ei ole keittosaareketta, varusteena on induktioliesi ja seinämallinen aktiivihiili liesituuletin. Joissain asunnoissa on viinikaappi. Joissain asunnoissa on integroitu jääpakastinkaappi
yhdistelmä ja joissain integroitu jääkaappi ja pakastinkaappi. Kaikissa asunnoissa on integroitu astianpesukone ja mikroaaltouuni. Joissain asunnoissa on kuivaava pyykinpesukone ja joissain pyykinpesukone ja
kuivausrumpu.
Tekniset liittymät
Kaikissa asunnoissa on tekniikkakaappi, jossa on sähkötaulu, jäähdyttävä ilmanvaihtokoje, jakotukit ja
muut tarvittavat tekniset yksiköt. Kiinteistö liitetään aluelämpöön. Asunnoissa ja piharakennuksessa C
on koneellinen lämmön talteen otolla, sekä viilennysominaisuudella varustettu koneellinen ilmanvaihto.
IV-koneen säätö tapahtuu seinään asennetulla digitaalisesta ohjausyksiköstä. Asunnoissa on vesikiertoinen
lattialämmitys, myös kylpyhuoneissa ja löylyhuoneissa. Lattialämmityksen jakotukki sijaitsee LVI-suunnitelmien mukaisessa tekniikkakaapissa. Asunnoissa on huonekohtaiset termostaatit lämmönsäätelyyn,
märkätilojen lämmönsäätely tehdään talokeskuksen kautta. Asunnoissa on valmiiksi asennettuna kaapeli-TV ja LPO netti. Käyttövedenmittaus on asuntokohtaista ja etäluettavat mittarit sijoitetaan yhtiön tekniseen tilaan. Autohalliin asennetaan sähkölista, johon voi liittää oman sähköauton latausyksikön.
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Yhteistilat, varastot ja paikoitus
Asuntokohtaiset puolilämpimät irtaimistovarastot ovat rakennuksien A ja B yhteisessä pohjakerroksessa.
Pohjakerroksen tiloihin on suora yhteys molempien talojen A ja B porrashuoneista. Ulkoiluvälinevarasto sijaitsee piharakennuksessa. Lämmönjakohuone ja sähköpääkeskus, sekä siivouskomero sijaitsevat
pohjakerroksessa. Asuntojen autopaikat ovat pääosin talojen A ja B yhteisessä pohjakerroksessa olevassa autohallissa, johon kulku on Uljaksentien puolelta. Autopaikoista osa on pihalla, näihin kulku on
Tarkmansintien puolelta. Autohallin lattia on betonirakenteinen. Autohallissa on asukkaiden käytössä
autonpesupaikka, jossa vesiliittymä ja hiekanerotuskaivo. Bensan- ja öljynerotuskaivo on parkkihallin
ulkopuolella. SmartPost –pakettiautomaatti on B-talon porrashuoneen läheisyydessä. Autohallissa on tila
suksivarastolle ja/tai suksien huollolle. Ulkona yksi paikka on varattu sähköauton lataukseen.
Piha-alue
Tontilla olevien autopaikkojen, ajo- ja kulkuteiden pinnat ovat asfalttia. Leikkialue sijaitsee talojen välissä,
autohallin kattotasanteella ja on varustettu hiekkalaatikolla ja pihakalusteilla. Autohallin kattotasanteella
pihasuunnitelman mukaan on istutuslaatikoita, joista osa on tarkoitettu asukkaiden yrttiviljelykäyttöön.
Muut piha-alueet istutettuja tai kalliopintaisia erillisen istutussuunnitelman mukaisesti. Pihalla on tomutustelineet. Lipputanko sijaitsee pihan keskialueella. Parkkialue pinnoitetaan asfaltilla ja sisäpihan
oleskelualue nurmikolla ja/tai kunttalla ja/tai kivituhkalla. Maan alle sijoitettavat jätesäiliöt molokit
sijoitetaan parkkipaikan jälkeen ulkorakennuksen pyörävaraston kohdalle ja maisemoidaan.
Asuntojen ja yhteistilojen piha-alueet
Maantasoasuntojen pihat/terassit ovat puu- ja osittain lasiaidoitettuja.
Talon C yhteistilaan liittyy pihaterassi asukkaiden yhteiskäyttöön.
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Hinnasto Asunto Oy Porvoon Pähkinämeri 													
16.2.2021 8. painos, korvaa edelliset painokset. Rakentaja pidättää oikeuden muutoksiin. Annetut 			

Yhtiö-			
Asunto Huoneluku				Asuin 		Velaton		Hinta €
					m2		hinta €			/m2 		laina €			
A1
2h, k, parveke, terassi, piha		
47,5		
258 000,00		
5 431,58
102 572,45		
A3
4-5h, k, s, parveke, terassi, piha
101,5		
448 000,00		
4 413,79
219 181,13		
A4
3h, k, parveke, terassi, piha		
65,5		
323 000,00		
4 931,30
141 442,01		
A5
2h, k, parveke				47,5		226 000,00		4 757,89
102 572,45		
A6
3h, k, s, parveke			84,0		379 000,00		4 511,90
181 391,28		
A7
4-5h, k, s, parveke 			
101,5		
437 000,00		
4 305,42
219 181,13		
A8
3h, k, parveke				65,5		316 000,00		4 824,43
141 442,01		
A9
2h, k, parveke				47,5		238 000,00		5 010,53
102 572,45		
A10
3h, k, s, parveke			84,0		388 000,00		4 619,05
181 391,28		
A11
4-5h, k, s, parveke			
101,5		
439 000,00		
4 325,12
219 181,13		
A12
3h, k, parveke				65,5		318 000,00		4 854,96
141 442,01		
A13
2h, k, parveke				47,5		242 000,00		5 094,74
102 572,45		
A14
3h, k, s, parveke			84,0		392 000,00		4 666,67
181 391,28		
A15
4-5h, k, s, parveke			
101,5		
447 000,00		
4 403,94
219 181,13		
A16
3h, k, parveke				65,5		320 000,00		4 885,50
141 442,01		
A17
2h, k, parveke				47,5		253 000,00		5 326,32
102 572,45		
A18
3h, k, s, parveke			84,0		396 000,00		4 714,29
181 391,28		
A20
3h,k, parveke				65,5		323 000,00		4 931,30
141 442,01		

Asunto Huoneluku				Asuin 		Velaton		Hinta €
Yhtiö-			
					m2		hinta €			/m2 		laina €			
B27
2h, k, s, parveke,terassi, piha
65,5		
337 000,00		
5 145,04
141 442,01		
B31
2h, k, s, parveke 			65,5		321 000,00		4 900,76
141 442,01		

Ahp
ahp 4
ahp 5
ahp 6
ahp 7
ahp 8
ahp 9
ahp 17
ahp 21
ahp 22
ahp 23
ahp 24
ahp 25
aph 31
aph 32
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Velaton		Yhtiö-			MyyntiHoitov €
Rahoitusv €/kk 			
hinta €			laina €			hinta €		/kk		30.6.2022 saakka			
14 000,00		6 300,00		7 700,00
16,40		6,80					
14 000,00		6 300,00		7 700,00
16,40		6,80					
14 000,00		6 300,00		7 700,00
16,40		6,80					
14 000,00		6 300,00		7 700,00
16,40		6,80					
14 000,00		6 300,00		7 700,00
16,40		6,80					
14 000,00		6 300,00		7 700,00
16,40		6,80					
14 000,00		6 300,00		7 700,00
16,40		6,80					
14 000,00		6 300,00		7 700,00
16,40		6,80					
14 000,00		6 300,00		7 700,00
16,40		6,80					
14 000,00		6 300,00		7 700,00
16,40		6,80					
14 000,00		6 300,00		7 700,00
16,40		6,80					
14 000,00		6 300,00		7 700,00
16,40		6,80					
14 000,00		6 300,00		7 700,00
16,40		6,80					
14 000,00		6 300,00		7 700,00
16,40		6,80					

													
vastiketiedot ovat arvioita ja saattavat muuttua.

			MyyntiHoitov €
Rahoitusv €/kk
Rahoitusv €/kk
Krs. Osake-			Os
			hinta €		/kk		30.6.2022 saakka
1.7.2022 alkaen		sarjat			lkm
155 427,55
194,75		
109,25			
536,75			
1
1 - 475		
475
228 818,87
416,15		
233,45			
1 146,95		
1
1316 - 2330		
1 015
181 557,99
268,55		
150,65			
740,15			
1
2331 - 2985		
655
		123 427,55
194,75		109,25			536,75			2
2986 - 3460		475
		197 608,72
344,40		193,20			949,20			2
3461 - 4300		840
217 818,87
416,15		
233,45			
1 146,95		
2
4301 - 5315		
1 015
		174 557,99
268,55		150,65			740,15			2
5316 - 5970		655
		135 427,55
194,75		109,25			536,75			3
5971 - 6445		475
		206 608,72
344,40		193,20			949,20			3
6446 - 7285		840
219 818,87
416,15		
233,45			
1 146,95		
3
7286 - 8300		
1 015
		176 557,99
268,55		150,65			740,15			3
8301 - 8955		655
		139 427,55
194,75		109,25			536,75			4
8956 - 9430		475
		210 608,72
344,40		193,20			949,20			4
9431 - 10270		840
227 818,87
416,15		
233,45			
1 146,95		
4
10271 - 11285		
1 015
		178 557,99
268,55		150,65			740,15			4
11286 - 11940		655
		150 427,55
194,75		109,25			536,75			5
11941 - 12415		475
		214 608,72
344,40		193,20			949,20			5
12416 - 13255		840
		181 557,99
268,55		150,65			740,15			5
14271 - 14925		655

			MyyntiHoitov €
Rahoitusv €/kk
Rahoitusv €/kk
Krs. Osake-			Os
			hinta €		/kk		30.6.2022 saakka
1.7.2022 alkaen		sarjat			lkm
195 557,99
268,55		
150,65			
740,15			
1
20806 - 21460		
655
		179 557,99
268,55		150,65			740,15			2
23791 - 24445		655

			Rahoitusv €/kk
Krs. Osake-			Os
			1.7.2022 alkaen		sarjat			lkm
					33,20			-1
29606 - 29645		40
					33,20			-1
29646 - 29685		40
					33,20			-1
29686 - 29725		40
					33,20			-1
29726 - 29765		40
					33,20			-1
29766 - 29805		40
					33,20			-1
29806 - 29845		40
					33,20			-1
30126 - 30165		40
					33,20			-1
30286 - 30325		40
					33,20			-1
30326 - 30365		40
					33,20			-1
30366 - 30405		40
					33,20			-1
30406 - 30445		40
					33,20			-1
30446 - 30485		40
					33,20			-1
30686 - 30725		40
					33,20			-1
30726 - 30765		40
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Materiaalien toimittajat:
Kaapistot:
kalusteniemi.fi
Tuija Suikki 040 581 1671 / suunnittelijatuijas@gmail.com
Kivitasot:
kivilahde.fi
Pirjo Mäkinen 050 464 9263 / pirjo@saber.fi
Lattiat:
lektar.fi
Kari Kortelainen 040 758 2060 / kari.kortelainen@lektar.com
Laatat:
laattapiste.fi
Frida Sund 040 3583388 / frida.sund@simolin.fi
Kodinkoneet:
Marko Niemistö 046 876 3410 / marko.niemisto@gigantti.fi
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Pääsuunnittelija: Arkkitehtitoimisto Ulla Hovi Oy
Rakentaja ja pääurakoitsija: Rakennus Laprip Oy
Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Reijo Strandman Oy
Pihasuunnittelu: Viherporras Oy
LVIA-suunnittelu ja -toteutus: Laineen Vesilämpö Oy
Sähkösuunnittelu: JRA-Sähkö Oy
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Hyvä asiakas,
Saber Consulting P.M Oy on Porvoossa toimiva uudiskohteisiin erikoistunut välitysliike. Konsultoimme rakennusliikkeitä uudiskohteissa eri sektoreilla suunnittelu-, markkinointi- ja
myyntiprosesseissa.Varmistamme, että asunnon ostaja saa heti ensimmäisestä esittelystä
alkaen asiantuntevaa, rakennusteknistä ja kaupantekoon liittyvää juridista tietoa.
Välitämme myös Sinun nykyisen kotisi ammattitaidolla sijainnista riippumatta. Kysy myös
suosittuja Laprip-sopimuksia helpottamaan asunnonvaihtoasi!
Rakennus Laprip Oy on Etelä-Suomen alueella vuodesta 1999 toiminut rakennusalan perheyritys.
Tarjoamme laadukkaita palveluita kodin ostajille, yrityksille ja julkiselle sektorille. Kaikki palvelumme tuotamme motivoituneen ja ammatistaan ylpeän suomalaisen henkilökunnan, sekä samoilla periaatteilla ja tavoitteilla kanssamme yhteistyötä tekevien eri alojen aliurakoitsijoidemme
kanssa. Työmme laatu perustuu saumattomasti sujuvaan yhteistyöhön pitkäaikaisen tuntemisen
kautta aliurakoitsijoiden ja henkilökunnan välillä. Asiakkaidemme odotusten suhteen meillä on
yhteinen tavoite, eli pyrimme yllättämään positiivisesti.
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