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Purolan Galaksit - Moderni mökkikeidas
Perinteinen siirtolapuutarhatoiminta on kautta aikojen säilynyt suosittuna suomalaisessa vapaa-ajan
kulttuurissa.
Galaksit tarjoaa loma-asukkaille ympärivuotiset puitteet nauttia kauniista luonnosta modernin mökin
yhteisöllisyyden ympäröimänä.
Nykypäivän pidemmät lomat ja työpäivät on mahdollista yhdistää miellyttävään etäympäristöön tai
minilomiin. Galaksiin on aina helppo ja vaivaton tulla nauttimaan joko hetkeksi tai pidemmäksi aikaa.
Alueelle on rakennettu ensimmäisenä infrastruktuuri, sekä tähtikuvioihin perustuva kortteleiden asemointi. Mökeille on rakennettu kunnallistekniikka veden ja viemärin osalta, sekä sähköt ja kuitukaapelointi.
Ekologinen puoli huomioidaan esimerkiksi sadevesien keräyksellä kasteluvesiksi. Lisäksi kiinnitetään
huomio jätteiden lajitteluun ja käsittelyyn. Kasvillisuudesta syntyvä jäte kompostoidaan.

Vaihtoehto 1 puutarhakeidas

Mökkipihat
Molemmissa vaihtoehdoissa peruskasvit ja pensaat, sekä puut istutetaan valmiiksi. Hedelmä- ja
koristepuut sijoitetaan tonttien kulmiin ja varaston tuntumaan istutetaan kaunis ja helppohoitoinen syreeni. Noin 3 m²:n kukkapenkkiin voi itse
istuttaa mieleisiään kasveja.
Viljelypihaan istutetaan hedelmä- ja koristepuiden
lisäksi marjapensaita. Pihan koosta riippuen tulee
3-4 kpl viljelylavaa, joissa voi kasvattaa yrttejä ja
vihanneksia. Viljelypihoihin kuuluu pieni lehtikompostori.

Alustava suunnitelma Viherporras Oy 12.8.2020 (aitojen ja porttien materiaalit
ja suunnitelmat alustavia, rakentaja pidättää muutoksiin oikeuden).

Vaihtoehto 2 viljelykeidas

Nurmikot kylvetään 2021 loppukesästä, jolloin
nurmikko on käyttövalmis kesäksi 2022. Mikäli
haluat siirtonurmikon, se voidaan asentaa vuoden
2021 syys- lokakuuhun mennessä lisähintaan 2000
euroa.
Pihoja ympäröimään istutetaan pensasaidat
taimien saatavuuden ja pihan ominaisuuksien
mukaan syksyn 2021 aikana.
Vaativille multasormille on vuokrattavissa taloyhtiöltä noin 80 m²:n viljelypalstoja. Palstojen
maata ei käännetä syksyisin, joten sinne voidaan
istuttaa myös monivuotisia kasveja.

Alustava suunnitelma Viherporras Oy 12.8.2020 (aitojen ja porttien materiaalit
ja suunnitelmat alustavia, rakentaja pidättää muutoksiin oikeuden).
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Rakentaja pidättää oikeuden poiketa pihasuunnitelmaan valituista kasveista koronatilanteen
vaikuttaessa taimien saatavuuteen. Kaikkien
mökkiryhmien keskellä oleviin alueisiin asennetaan vesipostit.

Onko mielessäsi lomailu ilman työleiriä?
– tämä onnistuu, kun saavut Galakseihin

Vaivatonta vapaa-ajan viettoa edistää myös alueesta huolehtiva kotitalkkari. Voit halutessasi tilata
mökkisiivouksen, petivaatteiden pesun ja vaihdon tai vaikka jääkaapin täyttämisen. Sinun ei tarvitse
pelätä kukkaloistosi nuukahtamista helteellä ollessasi poissa.
Kylätalkkari luo myös turvallisuutta lomailuun. Heiltä saat avun ja palvelun vaikkapa lampun vaihtoon
tai kohdatessasi jonkun muun pulman.
Kylätalkkari varmistaa, että alue pysyy aina kunnossa ja edustaa näin kunnialla Porvoon merellistä ja
metsäistä Gammelbackan aluetta.
Kylätalkkarin toimenkuvaan kuuluu yhteisalueiden ja yhteisten rakennusten ylläpito, huoltotoimenpiteet ja päivystys alueella. Hän organisoi toimintansa alueella niin, että mökkikylässä pysyy järjestys
niin lumimyrskyn kuin paahtavan helteen vallitessa. Mökkikohtaisista palveluista hän veloittaa erikseen.

Oletko intohimoinen kasvien kasvattaja?

– Galaksi tarjoaa mainiot olosuhteet viljelyharrastukseen
Omalle pihallesi voit halutessasi perustaa kasvimaan, istuttaa matalia hedelmäpuita ja marjapensaita.
Yhtiöltä on mahdollista vuokrata lisäksi yksi tai useampi noin 80m2:n viljelypalsta, joita tulee yhteensä
44 kpl. Saat vaikkapa perunamaan ja yrttimaan ihanine kukkasineen ja basilikoineen eri palstoille.
Yhtiön viljelytarvikevarastoon hankitaan perustyökaluja, joita voi lainata. Yhteisviljelyalueelle on
suunnitteilla myös katettu pieni alue, jonne voit viedä omat ylimääräiset porkkanantaimet ja ottaa
vaihdossa naapurin ylimääräiset kurkun taimet itsellesi.
Multa- ja hiekkakuormat voidaan kipata omalle alueelleen väliaikaiseen säilytykseen ennen käyttöä.

Oletko aktiivinen lomailija?

– Galaksiin tulee toiminta-alueita eri harrastuksiin ja ajanviettoon
Lapset saavat oman leikkipaikan, jonka läheisyyteen tulee hiekkakenttä esim. petankkia varten.
Alueen sijainti on loistava pyöräilyn ja liikkumisen kannalta vuodenajasta riippumatta.
Gammelbackan venesatama on aivan vieressä, joten mikäli haluat vuokrata venepaikan, voit kulkea
vesiteitse mökillesi.
Alueen tuntumassa oleva Kokonniemen urheilukeskus ratsastustalleineen, maauimaloineen ja
laskettelukeskuksineen tarjoaa monipuoliset harrastusmahdollisuudet niin kesällä, kuin talvellakin.
Gammelbackan ostoskeskus palveluineen sijaitsee kävelyetäisyydellä. Porvoon vanhan kaupungin
ruokaravintolat ja idylliset kahvilat kutsuvat tarjonnallaan herkuttelemaan.Jokiranta on elämää
tulvillaan koko kesän.
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Bussipysäkki n. 1 km
Ostoskeskus n. 1 km
Uimaranta n. 300 m
Kokonniemen urhelukeskus ja maauimala n. 2 km
Laskettelukeskus n. 3 km
Gammelbacka venesatama n. 100 m
Porvoon keskusta n. 2,5 km
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Lupakuvia
2. kerros

2. kerros

1. kerros

1. kerros
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Materiaalit ja varustelu
Mökit ovat Kontiotuote Oy:n
hirsimökkejä, joihin luonto tulee
isoista ikkunoista osaksi sisustusta. Osasta mökkejä voit nähdä
hevosten laiduntavan viereisellä
niityllä.
Mökit on varustettu modernisti
nykyaikaisella tekniikalla ja
sisustettu laadukkailla materiaaleilla. Asuintilojen sisäseinät on
lakattu mattavalkoisiksi ja katto
on maalattua puupaneelia. Lattia
on kestävää vinyylikorkkia, jonka
luonnon korkki on lämmintä ja
pehmeää jalalle, silti kestävää
pinnaltaan. Kylpyhuone on laatoitettu kauttaaltaan ja varustettu
sähkölattialämmityksellä.
Kaikissa ikkunoissa on valkoinen
sälekaihdin tai lamellit.

Keittiö
Vakiovarusteina valkoiset Bosch
kodinkodinkoneet. 45 cm astianpesukone, kalusteisiin integroidut
mikroaaltouuni, jää/pakastinkaappi, erillisuuni ja induktioliesi.
Liesituuletin on Savon ulosvedettävä malli aktiivihiilellä.
Pöytätaso on mustaa graniittia ja
tiskiallas komposiittia. Kaapistojen ovimalliksi on valittu näyttävä Roma ovi mustilla vetimillä.
Kaapistojen välitilaan asennetaan
pistokkeet ja kirkas lasi, jonka
alta hirsiseinä näkyy kauniisti.
Yläkaapiston ala- ja yläosassa on
led-kisko, joka valaisee kauniisti
koko keittiön.
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Kylpyhuone
Sadesuihkun vieressä on moderni valkoisella lasitetulla ovella
varustettu tarvikehylly shampoille
ja muille pesuaineille. Savunharmaan lasiseinämän toisella puolen
on peilikaappi, käsienpesuallas
ja allaskaappi valkoisella sileällä
ovella. Wc- istuinta vastapäätä on
pyykinpesukone ja tilava kuivauskaappi. Kylpyhuoneeseen ikkuna
tuo luonnon valoa.

Sauna
Saunan seinät on rakennettu leppäpuupaneelista ja lattia on samaa
laattaa kuin kylpyhuoneessa.
Saunan ovi on samaa savunharmaata sävyä, kuin suihkuseinämä.
Saunassa on sähkökiuas. Lauteiden alle on sijoitettu lämminvesivaraaja. Löylyihin saa mukavasti
lisää happea ikkunasta.

Makuutilat
Makuutilat sijoittuvat pääosin
noin 20 m²:n parvelle, mutta halutessasi voit käyttää olohuoneen
yhteydessä olevaa valkoisella
taiteovella erotettavaa tilaa myös
makuuhuoneena. Parvelle vievien portaiden alla on sähkötaulu
ja kaapisto. Kaapiston päällä on
laskutilaa.
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Lämmitys ja ilmanvaihto
Mökin lämmitysmuoto on sähkölämmitys.
Kylpyhuoneessa ja saunassa on lattialämmitys, olohuoneessa kattopatteri ja alkovissa
ikkunan alla seinäpatteri. Pääosin mökki
lämpiää asuintilojen osalta ilmalämpöpumpulla, joka takaa ihanan viileän ilman myös
kesähelteillä. Musta Jotul 135 kamiina antaa
tunnelman lisäksi myös lämpöä.
Ilmanvaihto on painovoimainen koneellisella
poistolla.

Rakennustekniikkaa ja varustelua
Mökit on perustettu teräspaalujen päälle, jolloin alapohja on tuulettuva. Perustuksen vierustat suojataan tuuletusluukuin varustellulla
kivisokkelilevyllä, joka antaa myös ulkonäköä
rakennukselle.
Mökeissä on musta profiilipeltikate ja mustat
räystäät, sekä syöksytorvet.
Kaikissa mökeissä on oma LPO netti 100/10
Mb, jonka voi halutessaan itse päivittää nopeammaksi. Elisan kaapeli- TV, jossa näkyvät
kaikki peruskanavat, joiden lisäksi voi itse
laajentaa kanavatarjontaa.
Mökkipihalle rakennetaan noin 5 m²:n musta
puurakenteinen vaja. Pihat erotetaan pääosin
pensasaidoilla.
Yhteisrakennuksessa on kylätalkkarin toimisto, wc-tiloja sekä avointa tilaa, jonka osakkaat
voivat hyödyntää haluamallaan tavalla.
Kaikilla mökeillä on yksi pistokkeellinen pihapaikka, johon on mahdollista lisätyönä asennuttaa latauslaite noin 2000 euron hintaan.
43:n pistokepaikan lisäksi kylmiä parkkipaikkoja on 17 kpl.
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Galakseista on turvallista ostaa mökki ja vaivatonta lomailla
Hallintamuotona Galakseilla on Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö. KKOy toimii samalla tavalla, kuin kerros- tai rivitaloyhtiössä vakituisen asumisen Asunto Osakeyhtiö. KKOy noudattaa rakennusvaiheen aikana
ja sen jälkeen samaa lainsäädäntöä, kuin Asunto Oy. Turvallisuutta tuo RS-järjestelmä, jolloin rakentamisen aikana Rs-pankilla on hallussaan tarvittava määrä vakuuksia hankkeen loppuunsaattamiseen. Mökkiin suoritetaan luovutustarkastus ennen avainten luovutusta. Myyntihinnasta noin 2 % asetetaan sulkutilille, joka toimii vakuutena 1 kk:n takuukorjauksien suorittamista vastaan. Vuositarkastukset pidetään
mökkiryhmittäin käyttöönottokatselmuksesta 12–15 kuukauden kuluttua. Rakennusvaiheen jälkeen voimassa on 10 vuoden ajan virhevastuuvakuutus, joka kattaa mahdolliset korjaukset, mikäli rakennusliike ei
kykene niistä vastaamaan.
Rs-pankkina toimii Helsingin Nordea pankki.
Galaksit on auki ympäri vuoden ja mökillä saa viettää aikaa niin paljon, kuin haluaa. Galaksit on rakennettu siirtolapuutarhatontille, jonka omistaa Porvoon kaupunki. Kaavamääräyksen vuoksi Galakseille ei
saa vakituiseen asumiseen muuttaa osoitetta. Lomapostit voi kääntää Galakseille loman ajaksi.
Siirtolapuutarhoissa on usein lyhyt vuokra-aika, koska kaupunki haluaa varmistaa alueen pysyvän edustavana ja siistinä. Organisoitu hallintomuoto KKOY takaa alueen ylläpidollisen osuuden, joten ei ole syytä
pelätä vuokrasopimuksen loppuvan vuonna 2050 ilman uusimista.
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Pääsuunnittelija: Arkkitehtitoimisto Ulla Hovi Oy
Rakentaja ja pääurakoitsija: Rakennus Laprip Oy
Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Reijo Strandman Oy
Runkojen kasaus: Carpet Team Oy
Pihasuunnittelu: Viherporras Oy
LVIA suunnittelu ja toteutus: Laineen Vesilämpö Oy
Sähkösuunnittelu: JRA- Sähkö Oy
Sisustussuunnittelu, markkinointi ja myynti: Saber Consulting P.M Oy (Saber Oy LKV)
Isännöinti: Porvoon OP-Isännöintikeskus Oy

Hyvä asiakas,
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.

Vahijärventie 95, Askola
Rakennus Laprip Oy 1575016-2

Saber Consulting P.M Oy on Etelä-Suomen alueella toimiva uudiskohteisiin erikoistunut välitysliike. Konsultoimme rakennusliikkeitä uudiskohteissa eri sektoreilla suunnittelu-, markkinointi ja
myyntiprosessissa. Varmistamme, että mökin ostaja saa saa heti ensimmäisestä esittelystä alkaen
asiantuntevaa sekä rakennusteknistä- että kaupantekoon liittyvää juridista tietoa.

Pirjo Mäkinen
YKV, LKV, LVV, KED, Kaupanvahvistaja
050 464 9263 / pirjo@saber.fi
Kirkkotie 17, 16200 Artjärvi
Vastuullinen toimija: Saber Consulting P.M Oy (2871107-4)

1.8.2021 / toinen painos.

