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#20 
SYYTÄ 

VALITA
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Omajukan avulla pysyt aina ajan tasalla
kotisi valmistumisesta!

1. Piirustukset ja dokumentit samassa paikassa

2. Tiedät aina missä vaiheessa rakentaminen on

3. Omat tehtäväsi on jaoteltu valmiiksi

4. Maksuaikataulu helpottaa arkea

5. Yhteystiedot kootusti yhdessä paikassa

6. Kaikki tieto kulkee aina mukanasi

7. Aina ajantasainen tieto

Omajukka -digipalvelu on tarkoitettu kaikille Jukkatalon 

asiakkaille helpottamaan projektin seurantaa. 

Toimii myös mobiilisti! 

Pinnalla nyt s. 52
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LEHDEN TEKIJÄT

Jukkatalo on osa suurta suomalaista puualan konsernia, PRT-Fo-
rest Oy:tä, jonka vuoksi asiakkaidemme saatavilla on taatusti kor-
kealaatuiset raaka-aineet ja ajantasainen ammattitaito.

Jukkatalo on toiminut suomalaisten asuntoasiantuntijana 51 
vuotta. Tuona aikana olemme olleet mukana yli 30 000 talon 
rakentamisessa. Talopakettien toimittajasta olemme kasvaneet 
valmiskotien rakentajiksi ja valikoimiin on tullut myös saman 
konsernin ikkunat, Jukkasisustus ja LVIS-ratkaisut. Jukka tarjoaa 
asumisen edelläkävijänä asiakkaille loistavat puitteet asumiseen 
ja toimivaan arkeen.

Päätoimittaja:   Mikko Tahkola
Toimituspäällikkö: Tiia-Leena Haataja
Taitto:    CUVIO design  
Kuvankäsittely:  Jenni Moilanen
Kirjoittajat:  Mikko Tahkola, Jenni Moilanen, 
   Tiia-Leena Haataja
Kuvaajat:  Jenni Moilanen, Tiia-Leena Haataja, 
   Kristiina Hemminki
Paino:   Printall AS
Julkaisija:  Jukkatalo Oy

JUKKATALOSSA • 1/2019

Pääkirjoitus

Aamu uudessa kodissa s. 6 Arjen voimaruoka on bataattikeitto s. 52

Haluamme, että asiakas voi elää 
normaalia arkeaan samalla kun 
suunnittelee ja toteuttaa uutta kotia. 

Emilin maja nousi uuden 

kodin pihalle pian sen jälkeen kun 

rakennuslupa heltisi vanhemmilta.

Kurkkaa majaan sivulla 48

Mikko Tahkola, Jukkatalon toimitusjohtaja

100 syytä valita Jukkatalo

Mikä on sinulle tärkein asia rakentamisprojektissa? Mieleinen pohjakuva? Laa-

dukkaat kiintokalusteet? Luotettava yhteistyökumppani? Viime vuonna olimme 

mukana rakentamassa kotia yli 400 asiakkaallemme. Ihmiset arvostavat kodin-

rakentamisessa eri asioita, mutta yksi asia yhdistää silti heitä kaikkia – kaikki toi-

vovat mielenrauhaa. Ehkä juuri siksi Jukkatalo on valittu jo 11. kerran peräkkäin 

luotettavimmaksi talopakettimerkiksi.

 Vuosi vuodelta digitaalisuus kehittyy ja talon voi nykyään ostaa jopa 

netistä! Me Jukkatalolla haluamme kuitenkin vielä palvella henkilökohtaisesti, 

ihmiseltä ihmiselle. Digitaalisten palvelujen kehittyminen on kuitenkin oiva lisä 

ja tänä vuonna asiakkaidemme käytössä rakentamisprojektin aikana on Oma-

Jukka-digipalvelu, joka toimii myös mobiilissa. OmaJukka pitää huolen siitä, 

että asiakas pysyy aina ajan tasalla kodin valmistumisesta ja rakentamisen eri 

vaiheista. Dokumentit pysyvät tallessa, tärkeimmät yhteystiedot ovat muistissa 

ja omat tehtävät jaoteltuna valmiiksi.

 Vuoden aikana tulemme esittelemään 100 syytä valita Jukkatalo. Tässä 

lehdessä esittelemme niistä kaksikymmentä. Pääset tutustumaan Jukkalaadun 

tekijöihin, kurkistamaan Pyhännän elementtitehtaallemme ja näkemään yksi-

tyiskohtia palvelustamme, joita et ole ehkä huomannutkaan. 

 Kiitokset asiakkaillemme, jonka ihastuttavia koteja saamme tässä leh-

dessä esitellä! Meille Jukkatalolla on kunnia-asia, että asiakkaamme elämän yksi 

merkittävimmistä päätöksistä onnistuu ja asiakas saa unelmiensa kodin. Talon-

rakentaja elää normaalia arkeaan samalla kun suunnittelee ja toteuttaa uutta ko-

tia. Me haluamme, että asiakas voi nauttia tästä ajasta. 

 Aloita nyt matka uuteen kotiisi Asu hyvin -lehden parissa. Innostu, 

inspiroidu ja ihastu. Kun haaveilet omasta kodista niin muista, että me olemme 

täällä sinua varten.
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Täällä asuvat

Iina, Niko,

Paavo 4v ja Tilda 1,5v 

KOTI 

1-kerroksinen Jukkatalon 

muuttovalmis koti

121m2

k, oh, 3mh, khh, saunatilat

MEIDÄN 

KODIN

TARINA

Keittiön suuren saarekkeen ympärille kokoontuu viikonloppuaamuina 

koko perhe. Iinan, Nikon, Paavon 4v ja Tildan 1,5v uudessa kodissa 

nautitaan rauhallisista sunnuntaipäivistä vauhdikkaan arjen vastapainona.

Aamu uudessa kodissa

ASU HYVIN6 7
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Isosta ikkunasta on upea näkymä suoraan metsään. Lapset viihtyvät isolla saarekepöydällä seuraamassa ruuanlaittoa. 

”Meidän valintamme oli muuttovalmis Juk-
katalo, joka toteutettiin pienin muutoksin 

Jukkatalon valmiin mallin pohjalta. Panostimme 
erityisesti kodinhoitohuoneen neliöihin ja ma-
kuuhuoneen tilavaan vaatehuoneeseen. Lisäksi 
meille oli tärkeää, että kodista löytyy riittävän iso 
ja yhtenäinen keittiö-olohuone. 
 Rakennusprojekti eteni nopeasti sen jälkeen, 
kun sopiva tontti rauhalliselta asuinalueelta Kes-
ki-Suomesta löytyi. 
 – Meille oli tärkeää, että koti tuli muuttovalmiina. 
Pieni Tildakin syntyi keskelle rakennusprojektia. 

Tilaa, valoa ja yhtenäiset pintamateriaalit
–Isot ikkunat olohuoneessa ja keittiössä tuovat 
ihanasti valoa sisään ympäri vuoden ja vaaleat ma-
teriaalit lisäävät tilantuntua entisestään. Olemme 
erityisen tyytyväisiä Jukkatalon tarjoamaan sisus-
tussuunnittelupalveluun, jonka avulla koko kotiin 
oli helppo valita yhtenäiset materiaalit. 
 – Panostimme materiaaleihin, jotka ovat laa-
dukkaita ja lapsi- sekä eläinystävällisiä. Pergon 
vinyylilankkulattia ja Jukkatalon paketin mukana 
tullut keittiö ovat kestäneet hienosti perheemme 
menoa! 
 Keittiön tunnelma on lämmin ja kodikas. Ison 
saarekkeen ympärillä valmistetaan ruokaa ja hör-
pitään aamukahvit. 

 – Lapset istuvat saarekkeella lähes aina vieressä 
seuraamassa ja osallistumassa ruuanlaittoon. 

Kodinhoitohuoneen tehoneliöt
Pienten lasten ja eläinten kanssa kodinhoitohuoneen 
erillinen sisäänkäynti suoraan autokatoksesta on 
ollut perheen mukaan iso arkea helpottava ratkaisu. 
 – Perinteisesti kodinhoitohuoneet saattavat 
olla reilusti alle kymmenen neliöisiä, mutta me 
valitsimme yhden makuuhuoneen vähemmän, 
jotta saimme riittävästi säilytystilaa kodinhoito-
huoneeseen. 
 – On ihanaa, että kodinhoitohuoneessa on niin 
paljon kaappitilaa, että tarvittaessa kaiken saa ovien 
taakse piiloon. Vaikka toisinaan kodinhoitohuone 
on kyllä se tila, jonka ovi tulee vedettyä sukkelasti 
kiinni, kun yllätysvieraat saapuvat. Niitäkin tiloja 
kotona tarvitaan, perheen äiti nauraa! 
 

Kohtuullisen kokoinen unelmakoti
– Kotimme on kohtuullisen kokoinen niin kool-
taan kuin kustannuksiltaankin. Reiluun sataan 
neliöön mahtuu hyvällä suunnittelulla kaikki mitä 
perheemme nyt tarvitsee. Jos joskus rakennamme 
uudelleen, voisi valintamme olla muuttovalmis 
hirsijukka, mutta nyt nautitaan vielä tästä uuden-
karhesta kodista! •

Kaunis vaalea tapetti yhdistää 

hienosti ruokailutilan ja keittiön. 
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Kotimme on kohtuullisen 

kokoinen niin kooltaan kuin 

kustannuksiltaankin. Reiluun 

sataan neliöön mahtuu hyvällä 

suunnittelulla kaikki mitä mei-

dän kokoinen perhe tarvitsee.

Isot ikkunat olohuoneessa ja keit-

tiössä tuovat ihanasti valoa sisään 

ympäri vuoden ja vaaleat materiaalit 

lisäävät tilantuntua entisestään.

Laadukkaat lapsi- ja eläinystävälliset 

pintamateriaalit helpottavat arkea! 

Reiluun sataan neliöön mahtuu hyvällä 

suunnittelulla kaikki mitä meidän 

kokoinen perhe nyt tarvitsee.
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Kun ovi käy, perheen Ella-koira on aina 

valmiina tervehtimään tulijan, oli se 

sitten oman perheen väkeä tai vieras.

Yhden makuuhuoneen sijaan 

perhe valitsi suuremman 

kodinhoitohuoneen.  

Runsaan kaappitilan 

vuoksi yleisilme on 

helppo pitää siistinä.
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Tästä alkaa 100 syytä valita Jukkatalo -teema, 

jossa ääneen pääsevät niin asiakkaamme 

kuin Jukkatalon tekijät. 

On monta hyvää syytä valita Jukkatalo. 

Kun käyt niitä läpi, mieti samalla 

mikä niistä on sinulle tärkein?

ASU HYVIN ASU HYVIN14 15

syytä valita Jukkatalo!

#20 
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1. Koti tehdään mittatilauksena 

2. Tavallista korkeampi 

huonekorkeus 

Talojen peruskorkeus on markkinoilla tällä hetkellä kes-

kimäärin 2,5 m. Meillä on ilo palvella asiakkaitamme sillä 

erikoisuudella, että vakiohuonekorkeus on Jukkatalol-

la 2,6 m. Korkeammat huoneet lisäävät tilan tuntua ja 

helpottavat kalustamista. Jukkatalossa huonekorkeutta 

voidaan edelleen korottaa aina 2,9 m asti, joka tuo lisäksi 

uusia vaihtoehtoja säilytysratkaisuihin kun kaapit voidaan 

ottaa normaalia korkeampina.

Sari Helin

Tuomas Lahti, myyntipäällikkö

JUKKA-LAADUN TEKIJÄ: 

 Sari Helin, sisustussuunnittelija

JUKKA-LAADUN TEKIJÄ: 

Tehtäväni Jukkatiimissä on toimia Jukkatalon si-

sustussuunnittelijana. Tapaan muuttovalmiin Jukka-

talon hankkineita asiakkaita ympäri Suomen ja olen 

heidän apunaan kodin sisustusvalintojen tekemi-

sessä. Päivitän myös sisustusmateriaalivalikoimaa 

vastaamaan tämän päivän tarpeita.

Minua inspiroi tavata erilaisia ja erilaisissa elämänti-

lanteissa olevia ihmisiä. On ilo olla suunnittelemassa 

heille omaa kotia! 

Harrastan kuntosalia, jogaa ja lenkkeilyä. Matkailu, 

kirjat ja mökkielämä ovat myös lähellä sydäntäni.

Perheeseeni kuuluu mies ja kaksi kissaa.

Asun paritalossa Nurmijärvellä.

Tehtäväni Jukkatiimissä:

Toimin aluemyyntipäällikkönä Etelä-Suo-

men alueella. Olen edustajien tukena, 

jotta heidän työnsä sujuu mahdollisim-

man hyvin.

Minua inspiroi erityisesti se, kun olem-

me yhdessä Jukkatalon tiimin kanssa 

onnistuneet rakentamaan asiakkaalle 

toimivan kodin.

Harrastan kuntoliikuntaa, lenkkeilyä, 

pelailua ja penkkiurheilua.

Perheeseeni kuuluu vaimo, 2 tyttöä ja 

4 poikaa.

Asun perheeni kanssa vuonna 2009 

rakennetussa Jukkatalossa Jyväskylän 

Halssilassa.

Uuden kodin suunnittelu lähtee teidän tarpeistanne 

käsin. Meillä on 6 erilaista talomallistoa, josta voi 

löytyä unelmien koti jo sellaisenaan. Talomallia on 

kuitenkin mahdollista muokata, seinien paikkaa 

siirtää, talon pohjaa leventää, seiniä poistaa tai 

kääntää koko pohja peilikuvaksi. Voimme kuitenkin 

palvella myös asiakasta, jolla on omat talosuun-

nitelmat ja -toiveet paperilla. Asiakkaan suunni-

telman pohjalta ammattilaisemme piirtävät kodin 

teknisesti toimivaksi. Voimme hyvillä mielin luvata, 

että asiakas löytää meiltä aina sopivan kodin – tai 

sellainen tehdään mittatilaustyönä!

Tuomas Lahti

2#
KORKEAMPI

1#
YKSILÖLLINEN

# 20 syytä valita Jukkatalo 
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4. Hyvät työtilat

5. Leikkipaikka lapsille

3. Tila, jonne on kiva tulla

Vasta valmistuneella Vantaan toimistolla on aivan 

uudet tilat kodin suunnitteluun. Kaikki pintamateri-

aalit on käden ulottuvilla ja suunnittelupöydälle on 

hyvä levittää valitut materiaalit. Toimistolla on laaja 

valikoima malleja sisustusmateriaaleista, ulkover-

houspaneeleista ja ovista aina sähköpistorasioihin, 

takkaan ja keittiöön asti. Tiloissa on helppo visioida 

ja suunnitella uutta kotia. Edustajilla on omat työ-

huoneet, joissa on rauha tehdä talosuunnitelmia 

asiakkaiden kanssa. Täällä on kaikkien hyvä olla.

Olohuone takkoineen, keittiö kalusteineen ja hulppeat 

suunnittelutilat toivottavat asiakkaan tervetulleeksi 

Jukkatalon toimistoon. Kodinomaisuus tuo viihtyi-

sän ilmapiirin ja kahvinjuonnin lomassa on leppoisaa 

suunnitella omaa kotia yhdessä Jukkatalon ammat-

tilaisten kanssa. 

Kuvissa on Vantaan toimisto, jonka avajaisia vietettiin 

joulukuussa 2018. Tervetuloa tutustumaan!

3#
KIVA TULLA

4#

HYVÄ OLLA

Jukkatalon toimistoihin olette tervetulleita koko 

perheellä! Leikkipaikka lapsille antaa työrau-

han aikuisille. Kaikki voivat lähteä tyytyväisin 

mielin suunnittelemaan uutta kotia.

Tule testaamaan

uutta kahviamme!

Löydätkö messutalosta

tutut  Taimin ja Voiman lelut!

# 20 syytä valita Jukkatalo 

5#
LEIKKIPAIKKA

ASU HYVIN18
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7. Laadukkaat kiintokalusteet

Jukkataloihin tulee kiintokalusteet Petra -keittiöltä. Vakiomateriaalit 

on valittu kattamaan monenlaiset toiveet ja suurin osa asiakkaista 

löytääkin niistä omaan kotiinsa sopivat. Kaapinovien, laminaattita-

sojen, vetimien ja välitilamateriaalien valikoima sisältää kymmeniä 

vaihtoehtoja. Se on kaikkiaan laadukas ja sitä päivitetään jatkuvasti. 

Halutessaan asiakkailla on mahdollisuus tilata pintamateriaaleja 

myös laajemmasta valikoimasta Keittiömaailmalta. 

Sari Helin, sisustussuunnittelija

6. Hyvä pinta-

materiaalivalikoma

Jukkatalojen laadukkaasta ja monipuolisesta 

pintamateriaalivalikoimasta saadaan suunniteltua 

monia erityylisiä koteja. Olemme keränneet va-

likoiman laattoja, parketteja ja laminaatteja, joita 

päivitetään säännöllisesti vastaamaan asiakkaiden 

tarpeita. Tyyli- ja värimaailmassa on mukavasti 

vaihtoehtoja yksilöllisen kodin suunnitteluun. 

Uskomme, että Jukkatalon tuotteilla saat kodin, 

joka miellyttää vielä vuosienkin päästä.

Sanna Länsimäki, sisustussuunnittelija  

Tehtäväni Jukkatiimissä:  Sisustussuunnittelija. Olen apuna 

asiakkaille kun he valitsevat uuteen kotiinsa pintamateriaaleja. 

Minua inspiroi eri vuodenajat, joihin liittyy aina uusi alku ja 

tunnelma. Ihailen  kauniita asioita/esineitä, joita näen ym-

pärilläni. Arkipäivän yllättävä oivallus tai käyty juttutuokio 

asiakkaan ja työkaverin kanssa synnyttävät myös aina uusia 

ajatuksia.

Perheeseeni kuuluu mies ja 3-vuotias poika.

Asumme tällä hetkellä kahta kotia. Pääkoti on Ulvilassa, jonka 

olemme rakennuttaneet omien toiveiden ja haaveiden mu-

kaan. Kakkoskoti on Tikkurilassa, koska meidän molempien 

työt ovat pääkaupunkiseudulla. 

# 20 syytä valita Jukkatalo 

6#
VALIKOIMA

7#
LAADUKAS

Sanna Länsimäki, sisustussuunnittelija

JUKKA-LAADUN TEKIJÄ: 

Kaapinovien, laminaattitasojen,

vetimien ja välitilamateriaalien

valikoimassa on kymmeniä

vaihtoehtoja!
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8. Sisustuspalvelu on avain helpompaan kotiin!

Tänä päivänä asiakkaat ovat kovin kiireisiä – työ, perhe ja harrastukset vievät suurimman 

osan ajasta. Raskaan työpäivän jälkeen vapaa-aikaa ei haluta kuluttaa kiertämällä myymälöitä. 

Lisäksi tarjontaa ja mahdollisuuksia on jopa uuvuttavan paljon! Sisustuspalvelu on perheen 

hyvinvoinnin lisäämistä. Jukkatalojen yksilöllinen sisustuspalvelu auttaa asiakkaita materiaa-

liviidakossa löytämään juuri heidän kotiinsa sopivat pintamateriaalit.  

Sanna Länsimäki, sisustussuunnittelija

9. Jukkatalon saa hirsirakenteisena!

Jukkatalon saa nyt myös hirrestä muuttovalmiiksi asti rakennettuna. 

Hirsi sopii hyvin ekologisen ja luonnollisen asumisen arvoihin, sillä 

se on uusiutuva ja luonnonkiven ohella ainoa sataprosenttinen 

luonnonmateriaali. Hirsijukan rakentamisessa käytetään vain pai-

numatonta hirttä, joka on saavutettu hirren rakenteessa olevilla 

pystypuulamelleilla. Painumaton hirsi mahdollistaa erilaisten ma-

teriaalien yhdistämisen ilman painumavaroja, mikä käytännössä 

tarkoittaa helpompaa rakentamista ja kustannussäästöä. Se ei 

myöskään edellytä perinteiselle hirsirakennukselle tyypillisiä sää-

tö- ja huoltotoimenpiteitä.  

9. Pienempi hiilijalanjälki Ekojukalla

Jukkataloon voi valita seinämateriaaliksi ekologisen Ekovillan. Puu-

pohjainen lämmöneriste soveltuu tehokkaaseen ja kestävään eristä-

miseen. Ekojukka-eristeen kierrätetty puukuitu hyödyntää vaikkapa 

lukemaasi sanomalehteä ja mikä parasta, eriste voidaan jatkokierrättää 

yhä uudelleen. Kun eristät metsän tuottamalla Ekovillalla, talosi eriste 

sitoo puukuidussa olevan hiilen käyttöiäkseen itseensä pienentäen 

osaltaan rakentamisenkin aiheuttamaa hiilijalanjälkeä.

8#
PALVELU

# 20 syytä valita Jukkatalo 

10#
HIRSITALO

9#
EKOLOGINEN

Seinämateriaalit nähtävissä

myymälöissämme!
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# 20 syytä valita Jukkatalo 

11#
VARMA

13. Seinärungot kootaan ikkunan ympärille

- varmasti tiivis rakenne!

Jukkatalon seinäelementit tehdään alusta loppuun kuivissa sisätiloissa. Seinät 

kootaan ikkunoiden ympärille niin, että höyrynsulkumuovi jää ikkunan ja villan 

väliin.  Koska ikkuna on lämpötiiviyden vuoksi seinän heikoin kohta, haluamme 

varmistaa että lämmöneristys on tehty ikkunan ympärille todella tiiviiksi. Tämä 

asennustapa varmistaa myös sen, ettei höyrynsulkumuovi pääse vahingoittumaan 

missään vaiheessa. Jukkatalot ovat tiiveydessään huippuluokkaa.

12#
YKSITYIS-
KOHDAT

12. Pienet, tärkeät asiat ratkaisevat

Ovitoimituksen mukana tehtaalta lähtee täsmälleen oven vä-

rinen pikkuinen maalipurkki asiakkaan kotiin. Jos matkalla tai 

asennuksessa sattuisi tulemaan jälkiä oveen, ne on mahdollista 

korjata heti oikeanvärisellä maalilla. Pieni, mutta tärkeä asia, 

jolla huolehditaan kodin viimeistellystä ilmeestä kotiovelle asti!

11. Aina varma Aitojukka

Jukkatalon seinärakenteena voidaan käyttää myös aitoa 

ja alkuperäistä Aitojukka-mineraalivillaa. Se on käytetyin 

ja tasalaatuinen materiaali, jolla koti voidaan eristää laa-

dukkaasti ja varmasti. 

13#
TIIVIS
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14. Talo pystytetään 

jopa 8 tunnissa

Pystytyspäivässä on joka kerta jotakin juhlallista, kun 

talounelma viimein konkretisoituu. Tontilla tehdään val-

mistelutöitä noin päivän verran ennen kuin taloelementit 

tulevat. Pystyspäivän aamu alkaa seinien rakentamisella. 

Valmiiden seinäkehikoiden päälle asennetaan kattotuolit 

ja lopuksi aluskate. Talo on rakennettu säältä suojaan 

jopa 8-12 tunnissa siitä, kun rekat ovat saapuneet tontille. 

Nopeus on seurausta huippuunsa hiotuista työvaiheista 

ja tehtaalla pitkälle rakennetuista elementeistä. Tämä 

takaa talon pysymisen laadukkaana, sillä talo on säälle 

alttiina vain lyhyen aikaa.

Sari Uusitalo, talomyyjä

Tehtäväni Jukkatiimissä: Olen talomyyjänä Porissa, lisäksi 

teen pääkuvia asiakkaiden rakennuslupiin.

Minua innostaa talojen suunnittelu ja rakentajaperheet. 

On mukava suunnitella kullekin perheelle juuri se oikea koti!

Harrastan maalaamista, ulkoilua ja puutarhatöitä.

Perheeseeni kuuluu puoliso, 2 aikuista lasta, 2 teini-ikäistä 

sekä juuri syksyllä tullut villakoiranpentu.

Asun omakotitalossa kaupungissa. Lisäksi meillä on vapaa-ajan 

asunto maaseudulla, joen rannassa.

Sari Uusitalo, talomyyjä

JUKKA-LAADUN TEKIJÄ: 

15. Millintarkkaa työtä

Talon pystytys on todella tarkkaa työtä, mistä kertoo se, että 

elementtien asennus tehdään millilleen. Jotta työtä voidaan 

tehdä laadukkaasti, on oltava oikea asenne: Talo tehdään aina 

niin kuin se tehtäisiin itselle. Laadun takaa ammattitaito, jos-

ta huolehdimme kouluttautumalla ja jakamalla toisillemme 

kokemuksen tuomaan ammattitaitoa. Oma ammattikoulusta 

valmistunut poikani seuraa isänsä jalanjälkiä ja on tällä hetkellä 

mukana asentamassa ja oppimassa.

Ari-Pekka Anttila, asentaja

Kuvassa Aleksi ja Ari-Pekka Anttila

Ari-Pekka Anttila, asentaja

JUKKA-LAADUN TEKIJÄ: 

Tehtäväni Jukkatiimissä: Asentaja ja oman asen-

nusryhmän vetäjä. Järjestelen nosturit ja aikataulut 

ja olen yhteydessä aluepäällikön kanssa asennuksen 

jouhevan kulun varmistamiseksi.

Minua inspiroi positiivinen palaute ihmisiltä

Harrastan metsästystä koirien kanssa, kalastusta 

ja moottoripyöräilyä.

Perheeseeni kuuluu avopuoliso ja 2 poikaa. 

Asun Jukkatalossa, joka valmistui 2 vuotta sitten.

14#
NOPEA

# 20 syytä valita Jukkatalo 

15#
MILLINTARKKA

Talo tehdään aina niin hyvin,

kuin se tehtäisiin itselle
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Jukkatalo sopii oikeastaan kaikille asunnosta 

haaveileville siksikin, että toimitusvalmius voidaan 

valita kullekin asiakkaalle sopivaksi. 

 Ennen taloprojektiin ryhtymistä on hyvä 

miettiä, kuinka paljon on valmis laittamaan 

omaa aikaa ja osaamistaan taloprojektiin. Mikäli 

haluat päästä mahdollisimman vähällä vaivalla, 

Muuttovalmis toimitus on omiaan sinulle. Saat 

laadukkaan ja yksilöllisen kodin ammattilaisten 

tekemänä ilman suurta vaivaa. 

 Jos taas olet innokas sisustamaan ja valitse-

maan pintamateriaaleja kotiisi, voi Sisusta itse 

-talotoimitus olla sinun juttusi. Jukkatalo tekee 

kodin sisustusta vaille valmiiksi, tämän jälkeen 

sinulla on vapaat kädet kodin viimeistelyyn!  

17. Muuttovalmis talo 

on helpotus lapsiperheelle

Päädyimme rakentamaan muuttovalmis kodin, sillä pikku-

lapsivaiheessa ei tuntunut olevan liikaa aikaa. Meillä ei ollut 

myöskään aiempaa kokemusta rakentamisesta, joten tuntui 

oikealta antaa ammattilaisten rakentaa talo alusta loppuun. 

Talon suunnittelun pohjalla oli perheemme tarpeet, eikä val-

mis talomalli. Se ratkaisi valinnan Jukkatalon parhaaksi ja me 

saimme juuri meille suunnitellun kodin –  vieläpä helposti! 

Leena ja Aki 

Kuvassa Leenan ja Akin vuonna 2015 valmistunut koti.

# 20 syytä valita Jukkatalo 

Tehtäväni Jukkatiimissä: Talomyyjä.

Työssäni innostaa eniten se, että saan olla suunnittelemassa 

asiakkaan toiveiden mukaista ja juuri hänen tontilleen sopivaa 

kotia. Voin auttaa asiakkaita heidän rakennushankkeessaan 

pitkän kokemukseni tuoman ammattitaidon avulla. Kun 

asiat selvitetään riittävässä laajuudessa jo ennen talokaup-

paa, voidaan hankkeen jälkeen todeta, ettei rakentamisessa 

tullut yllätyksiä ja ennen hanketta laadittu kustannusarvio oli 

paikkaansa pitävä. 

Harrastan kuntosalilla käyntiä ja puuhailen autotallissani 

erilaisten koneiden ja käsityöharrastukseni parissa. 

Asun omakotitalossa maaseudun rauhassa.

Perheeseeni kuuluu vaimo ja viisi poikaa.

Atte Kämäräinen, talomyyjä

JUKKA-LAADUN TEKIJÄ: 

16. Koti siinä valmiudessa kuin haluat

 Talopaketti sopii sellaisella, joka haluaa 

puolittaa rakentamisen vaivan. Koti on pysty-

tetty nopeasti säältä suojaan, joten oma tim-

puriporukka voi jatkaa siitä kodin rakentamista 

rauhassa valmiiksi asti.

 Eri toimitussisällöt tuovat valtavasti joustoa 

talon toteutustapaan, sillä asiakas voi valita mitä 

osaamista hän ostaa meiltä ja mitä muualta, 

vai tekeekö osan talosta itse. 

 Vastaani ei ole tullut tilannetta, ettei asi-

akkaalle olisi löytynyt sopivaa talotoimitusta 

Jukkatalolta vaan kaikille on löytynyt sopiva 

ratkaisu!

Atte Kämäräinen

17#
HELPPO

16#
MUOKKAUTUVA
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18. Sisusta itse -talo 

sopii intohimoiselle sisustajalle!

Sisusta Itse -koti tehtiin viimeistä pintaa vaille valmiiksi ja 

kodin ilmeen luominen sisustuksineen jäi meille. Kaikki pin-

tamateriaalit oli vapaasti valittavissa ja toteutettavissa juuri 

omanlaiseksi. Osallistuminen kodin viimeistelyyn kevensi myös 

budjettia, samalla työnmäärä pysyi kohtuudessa. Koska suurin 

osa työstä oli hoidettu puolestamme, aikataulua oli helppo 

arvioida oman ehtimisen ehdoilla. 

Mirjami ja Tuomas

19. Talopaketti puolittaa 

rakentamisen vaivan

Elementeistä rakentaminen on kyllä nopeaa, kun vertaa 

pitkästä tavarasta tekemiseen. Ikkunatkin ovat valmiina pai-

kallaan ja hyvä tehtaalla vedetty pohjamaali. Talon pystytyk-

sen seuraaminen herkisti mielen, oli mahtavaa nähdä että 

jotain, mikä äsken oli ollut vain paperilla, alkoi muotoutua 

ihan oikeaksi käsinkosketeltavaksi todellisuudeksi. 

Hanna ja Jaakko

Lue lisää talon tarinasta Arjen karusellissa -blogista

# 20 syytä valita Jukkatalo 

18#
OMAN 

NÄKÖINEN

19#
JOUSTAVA
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20#
AJAN TASALLA

Jukkatalon rakentamisessa joka vaiheen hoitaa alansa am-

mattilainen: Myyjä auttaa teitä saamaan juuri teille sopivan 

kodin, sisustussuunnittelijat suunnittelevat uuden kotinne 

pintamateriaalit, talotekniikan hoitaa oma LVI-ammattilais-

ten tiimi, tehdas valmistaa elementit laadukkaasti ja asentajat 

pystyttävät talon millintarkasti. Lopuksi työpäällikön tehtävänä 

on huolehtia, että koti rakennetaan tontilla siihen valmiuteen 

kun olette kotinne tilanneet. 

 Rakentamiseen kuuluu monta vaihetta ja ne etenevät 

hyvässä järjestyksessä ja saumattomasti, parhaalla ammat-

titaidolla. 

 Uuden Omajukka-digipalvelun avulla pysytte aina ajanta-

salla siitä, mitä rakennuksella on tapahtunut, mitä  tapahtuu 

nyt ja mitä seuraavaksi. Palvelusta näette omat tehtävänne, 

työvaihekalenterin, talon piirustukset, maksuerät, tilaustiedot, 

oppaat ja yhteyshenkilöiden tiedot. Jatkossa palvelu tulee 

vielä tästäkin laajenemaan.

 Meille on tärkeää, että te voitte keskittyä rauhassa elämään 

omaa arkeanne luottaen siihen, että talonne rakentaminen 

on ammattilaisten käsissä. Uusi Omajukka palvelu tulee hel-

pottamaan projektin seurantaa suuresti.

# 20 syytä valita Jukkatalo 

Lamella vinyylilankku

www.rtv.fi | Espoo | Forssa | Helsinki | Hyvinkää | Hämeenlinna | Iisalmi | Joensuu | Jyväskylä | Kaarina | Kangasala | Kerava | Kotka | Kouvola
Kuopio | Lahti | Laihia | Lappeenranta | Lohja | Nokia | Pori | Porvoo | Riihimäki | Salo | Seinäjoki | Tampere | Turku | Vaasa | Vantaa | Varkaus

Upea Lamella vinyylilankku
Lamella vinyylilankku on kaunis ja käytännöllinen valinta 
kodin lattiaksi. PUR-pinta ja tiivis rakenne tekevät siitä 
helppohoitoisen, vahoja ja vahanpoistoaineita ei tarvita. 
Valittavanasi on seitsemän ajattoman kaunista kuosia.  
Lattian kokonaispaksuus on 5 mm ja PUR-pintakalvo  
0,55 mm. Käyttöluokka on AC4 / 32.

Kestävä, 
kaunis, 

käytännöllinen!

11_2016_Jukkatalo_AsuHyvin_230x297mm.indd   1 8.11.2016   12:59:04

Vuoden 2019 aikana kerromme yhteensä 100 syytä valita Jukkatalo. 

Seuraa Jukkatalon sosiaalista mediaa #100syytavalitajukkatalo

20. Aina ajan tasalla

+80
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Rauhallinen lauantai, aamukahvi pitkän kaa-

van mukaan, omalla pihalla puuhailu, kok-

kaaminen yhdessä ja kiireetön saunahetki, 

näistä aineksista on tehty Niinan, Joonan 

ja poikien lempipäivä. Uusi koti valmistui 

Keski-Suomeen, joten pihalla riittää yhteistä 

mielekästä puuhaa äidin ja isän lisäksi 5-vuo-

tiaalle Eemilille ja 2-vuotiaalle Joonalle. 

KOTI ON MAAILMAN   

PARAS PAIKKA! 

MEIDÄN 

KODIN

TARINA

Täällä asuvat

Joona 32v ja Niina 27v 

pojat Eemil 5v ja Oiva 2v

KOTI

1-kerroksinen, itse suunniteltu, 

sisustusta vaille valmis Jukkakoti

122m2

k, oh, 4 mh, khh ja saunatilat

ASU HYVIN ASU HYVIN34 35
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”Kaipasimme lisää tilaa ja omaa pihaa, joten rakentami-
nen oli meille oikea vaihtoehto. Valitsimme Jukkata-

lon toimittajaksi, koska olimme seuranneet vierestä ystävä-
perheen hyvin sujunutta talokauppaa ja rakennusprojektia. 
Talomme tuli sisustusta vaille valmiina, tähän vaiheeseen 
Jukkatalo sai oman osuutensa valmiiksi kuudessa kuukau-
dessa. Sujuvuus ja nopeus olivat positiivisia yllätyksiä! 

Turusen perheen koti sijaitsee asuinalueen rauhallises-
sa nurkassa, tontti rajoittuu metsään, jossa pojat leikkivät 
päivittäin. 

– Omakotitalon onni on se, että ulkoilemaan on helppo 
lähteä ja tässä kodissa metsä on ihan vieressä. 

Reilu sata tehokasta neliötä 
Turuset suunnittelivat 122m2 kodin pohjapiirustuksen itse 
yhdistämällä hyväksi havaittujen pohjaratkaisujen parhaita 
puolia. 

– Jukkatalon ammattilaisten pöydällä viilattiin vielä 
yksityiskohdat kuntoon. Meille oli tärkeää, että saunatilat 
ovat riittävät isot ja yhteistä tilaa olohuone-keittiössä on 
tarpeeksi. Olohuoneen isot ikkunat tuovat ihanasti valoa 
sisälle, toteaa perhe. 

Riittävän isot kodinhoitotilat ja tilava eteinen ovat jää-
kiekkoa harrastavassa perheessä myös tärkeitä kriteereitä. 

 – Tulevaisuuden haaveisiin kuuluu vielä erillinen pi-
hasauna, johon voisi saada myös rauhallisen oleskelutilan 
ja vuorotyöläiselle sopivan tilan nukkumiseen, kertoo vuo-
rotyötä tekevä Joona. 

Keittiöön Niina ja Joona halusivat tarpeeksi säilytystilaa 
niin, että yleisilme säilyisi kuitenkin ilmavana.

– Vaaleat kalusteet nousevat kauniisti esiin mikrose-
menttiseinästä ja aamiaiskaappi kätkee sisäänsä ylimää-
räiset kodinkoneet.  

KEITTIÖN MIKROSEMENTTISEINÄ ON OLLUT 

LOISTAVA JA ROISKEKESTÄVÄ VALINTA, 

PIKKUKOKIT SAAVAT HUOLETTA OSALLISTUA 

KEITTIÖHOMMIIN. TÄNÄÄN KEITTIÖSSÄ 

VALMISTUU HERKULLISIA JUURESLASTUJA 

LAUANTAIN LEFFAILTAAN! 

Aamiaiskaappi kätkee sisäänsä ylimääräiset kodinkoneet.  

ASU HYVIN36



ASU HYVIN ASU HYVIN38 39

MEIDÄN TALOMME TULI SISUSTUSTA 

VAILLE VALMIINA, TÄHÄN VAIHEESEEN 

JUKKATALO SAI OMAN OSUUTENSA 

VALMIIKSI KUUDESSA KUUKAUDESSA. 

SUJUVUUS JA NOPEUS OLIVAT 

POSITIIVISIA YLLÄTYKSIÄ! 

ASU HYVIN ASU HYVIN38 39
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KODISSA ON RINNAKKAIN UUTTA JA VANHAA. 

TÄMÄ TUO SISUSTUKSEEN PEHMEYTTÄ JA 

KODIKKUUTTA.

ASU HYVIN40
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UUDESSA ON KODISSA ON TILAA

KASVAA JA TELMIÄ. MATERIAALIT ON VALITTU 

KESTÄMÄÄN RAISUJAKIN LEIKKEJÄ.

ASU HYVIN 43
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”SAUNOMINEN ON TÄRKEÄ JA 

RENTOUTTAVA RUTIINI PERHEESSÄMME.”
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Hertan ja Hermannin huoneiden tapeteissa on veikeää asennetta.

ISOLTA TERASSILTA VOI JUOSTA SUORAAN 

PIHALLE LEIKKEIHIN. UUSI NURMIKKO ON PIAN

VALMIS PIENTEN JALKOJEN JUOSTA.

ASU HYVIN ASU HYVIN46 47
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1000 M2 TONTILLA ON TILAA NIIN LASTEN MAJOILLE

KUIN HYÖTYPUUTARHALLE.

ASU HYVIN48



ASU HYVIN ASU HYVIN50 51

Laadukkaat ja pitkäikäiset materiaalit
Vauhdikkaassa leikki-iässä olevat pojat aloittavat 
toisinaan pallopelin olohuoneessa ja autot kurvai-
levat komeassa sivuluisussa. 

– Halusimme kotiin elämää kestävät ja laaduk-
kaat materiaalit, joten valitsimme Pergon vinyy-
lilankkulattian, jossa voi huoletta päristellä pik-
kuautoilla. Päädyimme klassiseen ja neutraaliin 
sävymaailmaan. Keittiön mikrosementtiseinä on 
ollut myös loistava ja roiskekestävä valinta, pikku-
kokit saavat huoletta osallistua keittiöhommiin. 

– Sisustamme kotia yhdessä, vaikka itse olenkin 
kiinnostuneempi kaikesta sisustukseen liittyvästä, 
kertoo Niina. 

– Kuvailisin tyyliämme hillityksi, tykkäämme 
yhdistellä uutta ja vanhaa, kerrostumat saavat nä-
kyä, ne tuovat kodikkuutta ja persoonallisuutta uu-
teen kotiin. 

Saunominen on tärkeä ja rentouttava rutiini 
Turusen perheessä. 

– Saunan lauteet rakensimme itse, jotain sau-
nan tärkeydestä kertoo ehkä se, että kiuas oli os-
tettuna jo ennen rakennusprojektin alkua! Pesuti-
loihin on valittu vaalea laatoitus paikallisen Laatta 
Leevin valikoimista. 

Kiireetöntä yhdessäoloa
Arkea rytmittävät työt ja harrastukset, joten kiiree-
tön viikonloppuaamu, rauhassa keitetty ja lehden 
kanssa nautittu kahvi ovat paras tapa aloittaa aamu. 

– Ulkoilua ja pihatöitä on 1000m2 tontilla riit-
tänyt, pojat rakentavat majoja metsään ja itse olen 
istuttanut hyötypuutarhan tontin reunalle, Niina 
kertoo. 

– Oma uusi koti on unelmien täyttymys ja ta-
vallinen kotipäivä parasta vastapainoa vauhdik-
kaalle arjelle! •

Poikien leikeissä näkyy vielä äskeinen rakennusprojekti. Raken-

nusintoa voi onneksi purkaa takapihan majan rakentamiseen.

ASU HYVIN 51
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Klassinen ajattomuus ja lämpö

Sisustamista hallitsee moderni, selkeän skandinaavinen tyyli. 

Sisustukselta halutaan klassista ajattomuutta ja lämpöä. 

Kodeissa uskalletaan käyttää myös värejä kuten sinistä, tiilenpunaista 

sekä pastellisävyjä. Myös näyttävät tapetit maustavat sisustusta. 

Klassikkokalusteet ja moderni skandimuotoilu kiinnostavat. 

Sisustuksessa yhdistellään tyylejä ja eri aikakauden esineitä. 

Puupinta ja -kalusteet kasvattavat suosiotaan.

+ Mustat keittiöt

+ Mattapinnat

+ Klassikkokalusteet

+ Skandimuotoilu

+ Puu

+ Sininen

+ Tiilenpunainen

+ Pastellinsävyt

+ Vahvat tapetit

+ Itse tehdyt esineet

+ Keramiikka

Pinnalla nyt

Pinnalla nyt
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Valoisa ja avara koti

Valoisa ja avara koti on suomalaisille tärkeä. Kodin neliöt on 

pienenemässä, mutta ne suunnitellaan tarkasti ja aikaa kestävästi. 

Olohuone, ruokailutila sekä keittiö ovat usein samaa tilaa. 

Keittiön uusin trendi on aamiaiskaappi. Tv:n katselulle ja pelaamiselle 

varataan oma tila esimerkiksi parvelle tai erilliseen mediahuoneeseen. 

Kaapistojen sijaan valitaan tilava pukeutumishuone, mikäli neliöt 

antavat myöten. Saunasta sisustetaan kotikylpylä. Terassit sisustetaan 

kodikkaasti ja ulkoporeallas liitetään osaksi terassia.

+ Selkeä

+ Skandinaavinen 

+ Rottinki

+ Marmori

+ Vanha ja uusi yhdessä

+ Puupinnat

Pinnalla nyt
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+ Pienet kodit, tehokkaat neliöt

+ Saunasta kotikylpylä

+ Moderni ulkoallas

+ Isot viihtyisät terassit

+ Terassit sisustetaan kauniisti

Isot viihtyisät terassit

+ Olohuone, keittiö ja ruokailuhuone yhtä tilaa

+ Aamiaiskaappi

+ Lastenhuone sisustetaan ajattomaksi

+ Persoonallisuutta tekstiileillä

+ Kaapistojen sijaan tilava pukeutumishuone

Pinnalla nyt
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Bataatti-
keitto

Arjen voimaruoka on

Vinkki!
 Tee iso kattilallinen keittoa ja 

laita ruokatermariin mukaan rak-

salle! Itse tehty keitto lämmittää 

mukavasti ja antaa puhtia talon-

rakentamiseen. 

ASU HYVIN58

Keitto on todellinen arjen sankariruoka. 

Sen valmistaminen on helppoa, sitä voi 

tehdä kerralla isompia määriä ja maku 

vain paranee uudelleen lämmitettäessä. 

Keittoihin saa myös vaihtelua erilaisin 

lisukkein oman maun mukaan! 

Vesi kielelle!

ASU HYVIN 59
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! Repäise tämä sivu jääkaapin oveen ja kokeile reseptiä jo tänään ! 

1l  vettä

1  kasvisliemikuutio

1   sipuli (150 g)

1   bataatti (700 g)

3 - 5   porkkanaa (300 g)

2 dl  ruokakermaa

3/4 tl   suolaa

2,5 rkl  makeaa, mietoa chilikastiketta

Keiton päälle

turkkilaista jogurttia

ruokosokerisiirappia

paahdettuja kurpitsansiemeniä

(paahdettuja broilerikuutioita)

Bataattikeitto

Ohje

Laita vesi kiehumaan kattilaan, lisää liemikuutio.

Kuori ja kuutioi sipuli, bataatti ja porkkanat. 

Lisää kasvikset kiehumaan kattilaan. Keitä n. 30 min tai kunnes 

kasvikset ovat kypsiä.

Soseuta keitto. Lisää Valio Ruoka 5%. Sekoittele ja kuumenna kie-

huvaksi. Mausta.

Paahda 2 - 3 rkl kurpitsansiemeniä puhtaalla, kuivalla pannulla.

Sekoita turkkilaisen jogurtin joukkoon hiukan ruokosokerisiirappia.

Lisää annosten päälle jogurttia ja kurpitsansiemeniä.

Vesi kielelle!

Kuvat otettu on otettu Seinäjoen asuntomessutalo 

Mesissä , joka oli kooltaan  33m2 . Jos pieni talo on 

sinun juttusi, tutustu Pikkujukka-mallistoomme.
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PERUSTUKSIA, JOIDEN 
PÄÄLLE RAKENNAT 
UNELMASI.

Me suunnittelemme ja valamme

JUKKATALOSI mukana saat meidän kautta perustus-
suunnittelun ja ajallaan valetun betoniperustuksen. 
Tarvittaessa teemme kellarin, paalutuksen 
mittauksineen ja kantavan alapohjan. 

LISÄTIETOJA
www.perustava.fi

MODERNI MUMMOLA
- messutalosta kodiksi

ASU HYVIN 63

MEIDÄN 

KODIN

TARINA

Täällä asuvat

Sirkka ja Erkki

KOTI

1-kerroksinen

muuttovalmis Jukkakoti

116m2

k, oh, 3 mh, khh ja saunatilat



ASU HYVIN ASU HYVIN64 65ASU HYVIN64

Sirkka ja Erkki muuttivat nuorimman tyttären 

rakennuttamaan uuteen kotiin Mikkelin Asun-

tomessualueelle melkein heti messuporttien 

sulkemisen jälkeen. Suuri omakotitalo vaihtui 

huomattavasti kompaktimpaan kokonaisuu-

teen ja helppohoitoiseen pihapiiriin. 

Suurelta terassilta on esteetön näkymä Saimaalle 
ja uuden kodin pihassa kasvavat niin hyötykasvit, 

kuin kukkasetkin. 
– Meille molemmille pihanlaitto on tärkeää, vaikka 

kaikkein mieluiten Erkki kyllä lähtee kalalle Saimaalle 
nauraa Sirkka. 

Pihalla kukkivat maljaköynnökset ja laatikoissa 
kasvavat herkulliset tuoreet yrtit ruokiin, joita Erkki 
kalansaaliista kokkailee. 

– Halusimme pihasta helppohoitoisen, joten ki-
veysten ja laatoitusten lisäksi pihalta löytyy kunttaa 
ja rajattuja istutusalueita. Nurmikkoa emme laittaneet 

ollenkaan. 



ASU HYVIN ASU HYVIN66 67

VIHERKASVIT RAIKASTAVAT SISUSTUSTA JA TUOVAT 

TILOIHIN ELOA. RAKAS PUUTARHAHARRASTUS PÄÄSEE 

TÄLLÄ TAVALLA JATKUMAAN SISÄTILOISSA.
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Messutalosta kodiksi 
Muuttovalmiin messukodin rakentaminen sujui hy-
vin, projektia johtivat Jukkatalon ammattilaiset. 

– Itsellenikin jäi kyllä asioita hoidettavaksi ja lähes 
päivittäin tuli tontilla käytyä rakennusaikana, kertoo 
Erkki. 

– Tämä koti suunniteltiin yhdessä tyttäremme ja 
Jukkatalon suunnittelijoiden kanssa. Esteettömyys oli 
tärkeä kriteeri ja tarvittaessa täällä pääsee kulkemaan 
myös pyörätuolin avulla.

Projekti eteni hyvin aikataulussa ja sekä koti, että 
piha olivat valmiita hyvissä ajoin ennen messuja. 

– Sisustamisesta vastasi Jukkatalon sisustussuun-
nittelija. Sävyt on valittu maanläheisiksi ja pintamate-

riaalit helppohoitoiseksi. 

Helpompaa arkea
– Ison ja kaksikerroksisen talon ylläpito alkoi tuntua 
raskaalta, kun lapsetkin ovat asuneet jo pidempään 
poissa kotoa. Maalta oli myös pitkä matka palveluiden 
ääreen. Kerrostaloon emme välttämättä olisi tässä vai-
heessa sopeutuneet, mutta tässä meille tärkeä luonto 
on edelleen lähellä, mutta neliöt huomattavasti pie-
nempiä ja helppohoitoisempia. Myös materiaalit uu-
teen kotiin on valittu helppohoitoisiksi ja kestäviksi. 

Reilun sadan neliön koti on suunniteltu niin, että 
lasten ja lastenlasten on helppo ja mukava saapua vie-
railulle mummolaan. Vierashuoneessa on vuodesoh-

va, joka on nopea sijata vierailijoille.

Kirjat on tärkeitä Sirkalle ja Erkille ja niille onkin 

varattu ihan oma huoneensa.

Perinneryijy sopii moderniinkin kotiin, 

kun värimaailma on tasapainoinen.
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Kiireetöntä kokkailua 
Pitkä elämäntyö kirkkoherrana ja kanttorina on ta-
kana ja nyt on aikaa kiireettömälle puuhastelulle. 

– Toimettomana me ei kyllä osata olla, kaiken 
aikaa tulee jotakin puuhailtua, mutta nyt on eri ta-
valla aikaa istahtaa lukemaan vuosikymmeniä mu-
kana kulkeneeseen lempikeinuun tai nauttia te-
rassilla auringosta ja kahvikupillisesta puutarhassa 
puuhailun lomassa. 

Kalastaminen on Erkille tärkeä harrastus. Uuden 
kodin keittiössä valmistuukin useimmiten kalaa ja 
vieraille tarjotaan aina, jos ruoka-aikana sattuvat 
paikalle. 

– Näin on aina ollut tapana. Pöytään kyllä mah-
tuu! 

Lukeminen on Erkille ja Sirkalle myös tärkeä 
harrastus. Oma kirjasto täyttää työhuoneen seinän, 
vaikka suuresta osasta kirjojakin luovuttiin uuteen 
kotiin muuttaessa. 

– Tärkeimmät säilytettiin ja niitä myös luetaan, 
eivät ole vain hyllyn koristeena! 

Tässä kodissa on toiveena saada asua mahdolli-
simman pitkään. 

– Saimaalle paistavaan aamuaurinkoon ja ikku-
noiden alati vaihtuvaan maisematauluun kyllä kel-

paa herätä jokaisena vuodenaikana! •

AAMUN KALANSAALIS 

PYÖRÄYTETÄÄN PANNULLA, 

MAUSTETAAN OMAN MAAN YRTEILLÄ 

JA NÄIN TAATUSTI TUORE LÄHIRUOKA 

ON TARJOLLA TUOSSA TUOKIOSSA. 
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MODERNIA, AVARAA JA VALOISAA KEITTIÖTÄ 

PEHMENTÄVÄT KALUSTEIDEN KAUNIS HIEKANSÄVY JA 

MARMORIKUVIOIDUT PÖYTÄTASOT. 

YRTIT POIMITAAN RUOKIIN SUORAAN IKKUNALTA!
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Makuuhuoneesta avautuu näkymä 

suoraan Saimaan rannalle. 

Vierashuone on sisustettu lapsia ja 

lastenlapsia varten. 

Vessan lavuaarin alla on käytetty 

samaa valkoista marmoria kuin 

keittiössä. Se tekee ylellisen vaiku-

telman ja tuo elävyyttä.

Tähän kotiin ovat tervetulleita myös 

lapset perheineen. Räsymatto ja laveri 

tuovat mieleen perinteisen mummolan 

kammarin. Seinälle viritetyssä vaijerissa 

roikkuvat rakkaimmat pienten taiteilijoi-

den piirustukset ja kirjeet.
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Seinälaatan eläväinen harmaa 

pinta luo rauhoittavan taustan 

kylpyhuoneeseen.

LUE MIKKELIN MESSUTALON RAKENTA-

MISEN VAIHEISTA JUKKATALON VERKKO-

SIVUILTA OSOITTEESTA JUKKATALO.FI/

Mikäs tässä on saunoessa, kun ikkunoista avautuu upea 

näkymä Saimaalle ja vilvoitteluterassile on vain parin 

askeleen matka.
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VALO TULVII KODINHOITOHUONEESEEN, JOSTA PYYKIT ON HELPPO KANTAA        KUIVUMAAN VIEREISELLE TERASSILLE.
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Puutarhaamme kuvaavat parhaiten sanat 

kauneus, helppohoitoisuus ja käytännöllisyys. 

Entisen kodin pihamaalla sai käyttää tunteja 

ruohonleikkuuseen ja kitkemiseen. Tällä 

pihalla ei sen sijaan ole nurmikkoa lainkaan! 

Nurmialueen korvaa helppohoitoinen kuntta.

Kaikki istutukset ovat selkeissä korotetuissa istutusaltaissa, 

ruukuissa ja laatikoissa, jolloin kitkeminenkin on helpompaa.
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Katso pintaa  
ja syvemmälle
www.vieser.fi

Huomispäivän kylpyhuone -  

www.vieser.fi 

 

 

Ennakkoluulottomalla otteellaan 
Vieser todistaa, että lattiakaivon 
kansikin voi olla tärkeä osa 
kylpyhuoneen sisustusta. Lattiakaivon 
kansista löytyy isoa neliötä ja suurta 
ympyrää, mutta kuitenkin siellä 
pohjalla on meidän perinteinen ja 
todella suosittu 
lattiakaivoratkaisumme, jota on 
valmistettu jo vuosikymmeniä. 

Persoonallinen ilme kotikylpylään 

Hektisen arjen keskellä juuri 
kylpyhuone on se paikka, jossa saa 
rauhoittua. siksi tänä päivänä moni 
kaipaisi ihan tavaliseen 
kylpyhuoneeseen pisaran luksusta. 
Samaan aikaan kylpyhuoneen tulisi 
kuitenkin olla myös helppohoitoinen. 

Olemme tuoneet markkinoille koko 
joukon uudentyyppisiä 
materiaalivaihtoehtoja. Tavallisen 
RST-lattiakaivonkannen tilalle voikin 
valita geometrisen kuvion, joka 
sinällään on oma 
sisustuselementtinsä.     

Materiaalivaihtoehdoiksi Vieser valitsi 
huolellisen tuotekehityksen tuloksena 
puun, Durat levyn sekä 
kvartsipohjaisen Dektonin. Puuna 
käytetään mm. Accoyaa, joka on 
tiheäkasvuista mäntyä.  

                              

 

 

Materiaalina puu luo kylpyhuoneen 
ilmeeseen lämpöä ja ylellistä spa-
tunnelmaa aivan huomaamatta.  

 Accoya on kestävyydeltään aivan 
ylivoimainen, ja samalla myös 
ekologinen, vaihtoehto verrattuna 
vaikkapa teakiin.   

Tärkeänä osana kokonaisuutta on, 
että kylpyhuoneen ilmettä on 
mahdollisuus muuttaa esimerkiksi 
vaihtamalla puinen kansi Dektoniin. 
Kun kylpyhuoneessa on näinkin 
näyttävä elementti, niin vaihtamalla 
materiaalin tai värin toiseen saadaan 
helposti muutettua suihkutilan ilmettä 
ilman suurta remonttia. 

 

Suomalainen Durat on ainutlaatuinen, 
ympäristöä säästävä polyesteri-
pohjainen massiivimateriaali (engl. 
solid surface), joka sisältää noin 30 % 
uusiomuovia ja on 100 %:sti 
kierrätettävä. Durat levy antaa oivan 
mahdollisuuden leikitellä väreillä ja 
jatkaa vaikkapa samaa sävyä seinässä, 
altaissa ja kylpyammeessa. 

Sisustussuunnittelijalle se avaa 
rajattomasti mahdollisuuksia. Dekton 
on hienostunut raakamateriaalien 
sekoitus, joka on valmistettu lasista, 
uusimman sukupolven posliinista ja 
kvartsista.                                                  

 

 

 

Se on uusi ja innovatiivinen materiaali, 
joka näyttää tietä tulevaisuuden 
pinnoille arkkitehtuuria ja 
suunnittelua varten. 

Käyttäjäystävällinen ja helppo 
puhdistaa 

Suomalainen Vieser on Pohjoismaiden 
johtava rakennusten 
kaivojärjestelmien toimittaja. Yritys on 
suunnitellut ja valmistanut 
lattiakaivoja jo lähes 50 vuoden ajan. 
Sen valmistamien kaivojen 
lyömättömänä etuna ovat olleet 
tuotteiden asennettavuus, 
huollettavuus ja puhdistettavuus.                       
Vieser One -lattiakaivo kehitettiin 
ammattilaisilta saatujen kokemusten 
pohjalta helposti asennettavaksi ja 
jämäkäksi ratkaisuksi. Tavallista 
kuluttajaa siinä puhuttelevat sen 
helppohoitoisuus ja huollettavuus. 
Vieseristä onkin muodostunut 
kylpyhuoneratkaisujen klassikko. 
Myös näissä viimeisissäkin Vieserin 
kansiratkaisuissa alla on niin sanottu 
normaali lattiakaivo, jossa on helposti 
irrotettava ja riittävän suuri vesilukko. 
Tällöin kaivon puhdistuskerratkin 
harvenevat.   

ILMOITUS  
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6

Mainos

Onnittelut 
uuden kodin ostajalle!

Toimivaan ja turvalliseen kotiin kuuluu oleellisena osana oikein suunniteltu ja mitoitettu sadevesijär-
jestelmä ja kattoturva. Niiden sisältö kannattaa suunnitella ajoissa, jotta toimivuus ja pitkäikäisyys 
voidaan varmistaa jo rakentamisen alkuvaiheessa. Vesivek-kattotuotteet on kehitetty yli 35 vuoden 

kokemuksella suomalaisiin koteihin sopiviksi sekä suomalaiset sääolosuhteet kestäviksi. 

SOITA!
019 425 2235 / www.vesivek.fi

Tuotekehityksemme huippua edustaa markkinoiden ainoa raidoittumaton ja alumiininen Arvo-kouru, 
jolle annamme peräti 60 vuoden puhkiruostumattomuustakuun. Arvo ja muut tuotteet tulevat suoraan 
omalta Orimattilan tehtaaltamme, ilman välikäsiä. Asennuksen hoitavat omat, paikalliset ja sertifioidut 
asentajat, joiden työlle annamme 5 vuoden takuun. 
Ota yhteys paikalliseen Vesivek-ammattilaiseemme. Saat veloituksetta suunnitelman uuden kotisi kat-
totuotteista sekä kokonaistarjouksen toimituksesta avaimet käteen -periaatteella. Jos uuden kotisi toi-
mitussisältöön kuuluvat jo Vesivek-kattotuotteet, voit päivittää toimitusta valitsemalla kotiisi esimerkik-
si parhaimman mahdollisen sadevesijärjestelmän, radoittumattoman Arvo-kourun.

• Ulkopäärme estää likaisen veden 
valumisen kylkeä pitkin, ei raitoja!

• Syvän profiilin ansiosta kouruun mahtuu 
enemmän vettä.

• Arvon  materiaalina on polttomaalattu 
alumiini, ja myönnämme sille 60 vuoden 
puhkiruostumattomuustakuun. 

• Ulkopuolisten kourunkiinnikkeiden 
ansiosta puhdistus on helppoa.

Lue lisää Arvosta ja katso 
testivideo raidoittumisesta 

nettisivuiltamme vesivek.fi/rannit

Kruunaa uusi kotisi 
raidoittumattomilla Arvo-kouruilla!

PAIKALLISET 
POJAT!

– Perheemme ok-talo valmistui vuonna 1990 komealle rantatontille, 
jollaisia Jyväskylän seudulla oli silloin vielä tarjolla. Siihen aikaan valit-
tiin sadevesijärjestelmiin paljon muovipinnoitettuja teräspeltirännejä, 
ja semmoiset tuli otettua meillekin. Uudempi asia oli silloin, että rännit 
sai saumattomina jolloin rännien puhtaanapito olisi helpompaa, ker-
too Jorma Ramstedt.
 Ramstedtien omakotitalossa on yhteensä noin 90 metriä räystäi-
tä, joten rännien ulkonäöllä ja toimivuudella on suuri merkitys.
 – Kuvittelin, että sellaiset saumattomat rännit olisivat myös pitkä-
ikäisiä ja ulkoapäinkin siistejä, hän jatkaa.
 – Vanhempani valitsivat sen sijaan jo 1960-luvulla rakennettuun 
omakotitaloonsa uudet Vesivekin alumiinikourut, heti hieman meidän 
talon valmistumisen jälkeen. Itse asiassa he ihmettelivät, miksi me va-
litsimme omaan taloomme peltirännit, Jorma Ramstedt paljastaa.

MAINOS

Kruunaa uusi kotisi Arvo-kouruilla 
- Syvän profiilin ansiosta kouruun mahtuu enemmän vettä.

- Ulkopäärme estää likaisen veden valumisen kourun 
kylkeä pitkin, ei raitoja!

- Ulkopuolisten kourunkiinnikkeiden ansiosta 
puhdistus on helppoa.

raidaton
ruostumaton

ARVO
kouru

Ainoa

Om du vill få betjäning på svenska, ring 040 821 4606 / 044 770 3469
vesivek.fi

Soita 
044 402 9385

  – Meni reilu parikymmentä vuotta, kun taloon asennetut pelti-
rännit alkoivat olla jo puhkiruostuneita. Tuli ajankohtaiseksi miettiä, 
mitä näille omille kouruille tehdään. Niitä oli jo muutaman kerran kor-
jailtu, vaikka vanhempieni samaan aikaan asennuttamat alumiinikou-
rut olivat edelleen ihan kunnossa.
 – Olin käynyt auttelemassa vanhempiani heidän talonsa kourujen 
puhdistamisessa ja huomannut, että alumiiinikourut todella pysyvät 
paljon paremmassa kunnossa kuin meidän talon peltirännit, hän toteaa.

”Olisi alunperinkin 
pitänyt laittaa 

alumiinikourut”

Jukkatalon tilaajana sinulla on mahdollisuus 
ennen asennusta päivittää Vesivek-

toimitussisältöä alumiinisiin Arvo-kouruihin.
Ota yhteys Ränniluuriin 044 402 9385.

Jorma Ramstedt on tyytyväinen Vesivekin
 uusiin Arvo-alumiinikouruihin.

Jorma Ramstedtin 
vuonna 1990 

asennuttamat 
peltikourut ruostuivat 

puhki jo reilussa 20 
vuodessa.

 – Minua oli myös harmittanut se, että rännien ulkopinnat sot-
keentuivat eli raidoittuivat. Peltiränneissä oli sisäpuoliset tukirimat, 
jotka keräsivät roskaa, ja rännit vuotivat reunoilta yli. Tulviva vesi sai 
aikaan rumia raitoja kourujen ulkopintaan, hän kuvailee.

Ratkaisu löydettiin messuilta
Jorma Ramstedt käväisi Jyväskylän Rakennusmessuilla tutustumaan 
sadevesijärjestelmien nykytarjontaan, ja siellä oli Vesivekin edustaja 
esittelemässä alumiinikouruja.
 – Pääsin tutustumaan Vesivekin Arvo-alumiinikourujen raken-
teeseen. Näissä kouruissa on ulkopuoliset kannakkeet, Ramstedt 
kertoo. Hän kertoo ymmärtäneensä silloin, että tämä Arvo-alumiini-
kourujen muotoilu on juuri sitä mitä hän on kaivannut. 
 – Alumiinikourut kestävät oman kokemukseni mukaan monin-
kertaisesti sen mitä peltirännit, mutta tämä uusi muotoilu myös vä-
hentää puhtaanapidon tarvetta ja pitää aina kourujen ulkopinnan 
siistinä eli raidattomana. Vesivekin uudet Arvo-alumiinikourut asen-
nettiin meille heti messujen jälkeen, viime keväänä. Nyt jo tiedän, 
että puhtaanapidon kannalta nämä ovat paljon helpommat. Ei tar-
vitse mennä tikkailla katonrajaan ränniä puhdistamaan.
 – Rännin ulkosyrjällä ei valu vesi, joten sadeveden on pakko tip-
pua kourun ulkopuolisesta jäykisterivasta pois suoraan alas maahan. 
Nyt kourun ulkosyrjä pysyy raidattomana ja siistinä. Jo vajaan vuo-
den kokemuksen perusteella voi todeta, että kaikki ne lupaukset, 
jotka Arvo-alumiinikouruista annetaan, pitävät paikkansa, Jorma 
Ramstedt kiittää
 – Olisi alkunperinkin pitänyt valita alumiinikourut, mutta silloin 
rakennusten valmistuessa tuli ajateltua liikaa rännien kertakustan-
nuksia eikä huomioitua asioita niiden kokonaiselinkaaren kautta. 
Taisi tulla säästettyä väärässä kohdassa. Mutta nyt sadevesijärjestel-
män asiat ovat kunnossa. Tuskin minun elinaikanani näitä kouruja 
tarvitsee enää uusia, hän naurahtaa.  



ASU HYVIN ASU HYVIN86 87

Maler SPA 
kosteutta kestävät 
paneelit Maler SPA-paneelien käyttökohteita

ovat normaalit sisätilat, kuten pesu-, 
wc-, puku- ja kodinhoitotilat. 

MDF-pohjaiset SPA tuotteet soveltuvat
saunan yhteydessä oleviin pesutiloihin 
lukuun ottamatta löylyhuonetta.

Paneelien pinta on kosteutta ja likaa 
hylkivä. Tuotteet sopivat käytettäviksi 
myös kattolämmityksen kanssa.

MDF SPA Valkolakattu Mänty 
78012 STP-5 Ympäripontattu 10x92x2070 
78112 STP-5 Ympäripontattu 10x120x2070 
78512 STP-0 Ympäripontattu 10x160x2070

STP-5STP-0

MDF SPA Tervaleppä 
78099 STP-5 Ympäripontattu 10x92x2070 
78199 STP-5 Ympäripontattu 10x120x2070
78599 STP-0 Ympäripontattu 10x160x2070

STP-5STP-0

MDF SPA Valkoinen 
78047 STP-5 Ympäripontattu 10x92x2070 
78147 STP-5 Ympäripontattu10x120x2070
78547 STP-0 Ympäripontattu 10x160x2070 

STP-5STP-0

MALER OY  •  Joutsentie 2, 84100 YLIVIESKA  
Puhelin 020 123 3700  •  maler@maler.fi

SPA-a4-Asu Hyvin-4-12-2017.indd   1 4.12.2018   12:24:00

RUUKKI CLASSIC
SILENCE

Hiljainen katto 50 vuoden takuulla. 
VTT:n sertifioimat vesitiiviit saumat.

Ruukin katto on lupaus helppohoitoisuudesta. 
Rekisteröimällä Ruukki-katon saat aitoustodistuksen, 
joka varmistaa markkinoiden pisimmän kokonais-
takuun. Se on myös hyvä myyntiargumentti 
koko talolle, koska toimiva katto on kosteuden-
hallinnan perusedellytys. 

www.ruukki.fi

REKISTERÖI 
KATTOSI 

RUUKKI.FI
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Tihku-
vuodot

Liitos-
vuodot

Vuotavat
hanat

Poikkeavan
veden-

kulutuksen

Vuotavat
wc-istuimet

SUOJAA KOTISI
KOTIMAISELLA HUIPPUINNOVAATIOLLA!

 www.veimart.fi      VeimartVesivuotovahti      veimart_tuo_mielenrauhaa
Veimart Oy | Y-tunnus: 2712062-7 | Takatie 6 90440 KEMPELE | Asiakaspalvelu 044 244 0140 | asiakaspalvelu@veimart.fi 

Suomessa sattuu joka päivä 100 VESIVAHINKOA

Koti kannattaa aina turvata vesivahingoilta! 

Siksi Veimart-vesivuotovahti on olemassa. 

Veimart estää käyttövesiverkoston vesi-

vahingot nerokkaan yksinkertaisella ja

toimintavarmalla tavalla: se pitää pää-

venttiilin kiinni aina, kun vettä ei käytetä. 

Veimart-vesivuotovahti valvoo kotiasi yötä 

päivää. Nyt voit nukkua yösi rauhassa!

M
O

B

IILIOHJAUS

vahingot nerokkaan yksinkertaisella javahingot nerokkaan yksinkertaisella ja

US
Kotim

ainen

TUOTE!

VEIMART-vesivuotovahti estää:

LUE 

LISÄÄ:

veimart.fi

Kotimainen, palamaton ja ekologinen puhallusvilla

ISOVER InsulSafe®
ISOVER InsulSafe® on kierrätyslasista valmistettua puhallusvillaa. 
Palamaton ja painumaton tuote säilyttää lämmöneristyskykynsä kotisi 
koko eliniän ajan. ISOVER Puhallusvillaurakoitsijoilla on myönnetty 
VTT:n puhallusvillaeristeiden asentajien henkilösertifikaatti.

Varmista kotisi turvallisuus ja valitse eristeeksi

www.isover.fi
www.eristaminen.fi

ISOVER_InsulSafe_230X297_AsuHyvin_2019.indd   1 28.12.2018   11.33.30
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VARMA VALINTA.
LUONNOLLISESTI.

NIBE lämpöpumppu on suunniteltu lämmittämään talosi
edullisesti ja ympäristöystävällisesti. 
 
Kattava tuotevalikoima – sopiva ratkaisu jokaiseen kotiin: 

• maalämpö
• ilma-vesilämpö
• poistoilmalämpö  

IT’S IN OUR NATURE WWW.NIBE.FI

Vantaa, Vaasa, Turku, Tampere, Oulu, Rovaniemi, Kuopio,  Kokkola, Jyväskylä, Lahti, Pori, Vaasa, Seinäjoki.

Suomen kauneimmat varaavat takat

Varaavat ja 
tunnelma-
tulisijat

Tyylikkyys
Upea 
takkamallisto
2019

Uusi 
hormiratkaisu 

Innovaatio
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Haaveiletko omasta kodista,
jossa on hyvä olla ja elää? 

 

Tiedämme, ettei rakentamisprojektin aloitus tunnu aina helpolta.

Sitä varten me Jukkatalon ammattilaiset olemme tukenasi talosi rakentamisessa alusta loppuun!

Ole yhteydessä, inspiroidu ja hae tietoa uudistuneilta nettisivuiltamme www.jukkatalo.fi 

 

 Rakennanko itse vai haluanko muuttovalmiin kodin?

 Mitä kaikkea rakentamisessa tulee ottaa huomioon?

 


