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HELPOIN
POLKU OMAAN
HIRSIKOTIIN
Ikiomasta hirsikodista haaveilevalle mainio valinta on Hirsijukka.
Saat sen muuttovalmiina, avaimet käteen -toimituksena.
Hirsijukka on kestävä, kaunis ja kotimainen.

Luonnonläheinen hirsi on näyttävä rakennusmateriaali, josta on moneksi. Esittelemme nyt
kolmetoista modernia, monenlaiselle perheelle
ja tontille sopivaa Hirsijukka-mallia. Kuten kaikki
talomallimme, myös nämä Hirsijukka-mallit ovat
täysin muunneltavissa ja yksilöitävissä asujien
toiveiden mukaisesti.
Oman kodin rakentaminen on iso projekti, jonka
voi karkeasti jakaa kolmeen vaiheeseen: suunnittelu, rakentaminen ja viimeistely. Meidän myyjämme, suunnittelijamme ja rakentamisen ammattilaiset kotisi työmaalla huolehtivat siitä, että
kaikki vaiheet nivoutuvat saumattomasti yhteen.

Saat kaiken yhdellä sopimuksella, ja varmistamme myös, että sinä asiakkaanamme tiedät, missä
milloinkin mennään ja mitä seuraavaksi tehdään.
Ammattitaitomme pohjautuu kokemukseen:
olemme rakentaneet yli 30 000 Jukkataloa reilun
50 vuoden aikana. Vuosien vieriessä huolehdimme
aina siitä, että niin talomalli- ja materiaalitarjontamme kuin toimitussisältömme ja kumppaniverkostomme osuvat juuri sen päivän talohaaveisiin.
Uutuusmallien lisäksi esittelemme näillä sivuilla
muun muassa Muuttovalmis-toimitussisällön sekä
kätevän Omajukka-palvelun. Kurkistamme myös
hirren sisälle sekä Jyväskylän Palokkaan hiljattain
valmistuneeseen Hirsijukka-kotiin.

TÄSSÄ RAKENNUSPROJEKTISSA RASKASTA ON VAIN HIRSI.
SIKSI MUUTTOVALMIS HIRSIJUKKA.
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MUUTTOVALMIS

TAI SISUSTA ITSE

Meidän
Muuttovalmis
todella on
muuttovalmis
Talonrakennusprojektiin kuuluu kymmeniä eri työvaiheita, mutta Muuttovalmiin
Hirsijukan valmistuessa sinun ei tarvitse
huolehtia, tuleeko kaikki osa-alueet huomioitua ja miten työvaiheet toisiinsa limittyvät. Saat kaiken yhdellä sopimuksella, ja
tarkoin valitut ammattilaisemme vastaavat
projektista tehtaalta pystytykseen ja kiintokalusteista talotekniikan viimeistelyyn.
Oman kodin rakentaminen on aina iso,
henkilökohtainen vaihe elämässä, ja siksi huolehdimme myös sinusta: autamme kotiisi liittyvissä valinnoissa ja ohjeistamme myös vastuissa ja tehtävissä, jotka
kuuluvat sinulle. Sinun ei myöskään tarvitse jännittää, paukkuuko budjetti tai venyykö aikataulu. Kaikki muuttovalmiin kodin
työvaiheet nivoutuvat saumattomasti ja
tehokkaasti yhteen tarkan aikataulutuksen
ja vuosikymmenten saatossa kerrytetyn
ammattitaidon ansiosta.

HUOLETTA &
AIKATAULUSSA
Valtaosa Hirsijukka-kodeista rakennetaan
huippuunsa hiotulla Muuttovalmistoimitussisällöllä. Jos se on myös sinun
valintasi, saat valmiin kodin avaimet käteen
yhdeksän kuukauden kuluttua talotilauksesta.
Jos haluat osallistua kotisi rakentamiseen
enemmän, kannattaa sinun valita
toimitussisällöksi Sisusta itse.

Yhteistyökumppanimme tulisijojen ja
saunojen toimittajista kylpyhuone- ja
keittiökalusteiden valmistajiin ovat erinomaisiksi todettuja. Kotisi valmistumista
seurataan viikkotasolla, ja Omajukka-palvelu pitää sinut ajan tasalla yhteisessä
projektissa. Saat avaimet muuttovalmiiseen kotiisi sovittuna ajankohtana, ja me
tiedämme kaiken olevan kunnossa.
+ Nopea ja vaivaton! Ammattilaiset hoitavat rakentamisen, ja saat
toiveidesi mukaisen kodin ilman aiempaa rakennuskokemusta.
+ Tarkka aikataulu ja budjetti, jotka myös pitävät.
+ Sisustuspalvelu, joka auttaa sinua ikioman kotisi sisustusratkaisuissa.

SIKSI MUUTTOVALMIS HIRSIJUKKA.
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Voit tutustua tarkemmin
Muuttovalmis-toimitussisältöön ja rakennusprojektin eri vaiheisiin
sivuilla 20–21 sekä verkkosivuillamme Jukkatalo.fi
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MUUTTOVALMIS

AINUTLAATUISEN KATTAVA SISUSTUSPALVELUMME
VIIMEISTELEE KAUNIIN JA JUURI SINUN ARJESSASI
PARHAITEN TOIMIVAN KODIN.

SISUSTUSPALVELU
VALINTOJESI TUKENA
Muuttovalmis-toimitussisältöömme kuuluu myös
sisustuspalvelu, jonka avulla saat juuri sellaisen kodin,
josta haaveilet – ilman lisähintaa. Ammattilaisen kanssa
tehtyjen valintojen pohjalle on helppo toteuttaa
kodille ilme, joka kestää aikaa.

8

Teemme kanssasi kotisi tyyliin ja tarpeisiin istuvan, yhtenäisen pintamateriaalisuunnitelman ja värisuositukset lattiasta kattoon. Kalustesuunnittelijamme tekee tarvekartoituksen pohjalta
suunnitelman kodin kiintokalusteista,
keittiön toiminnallisuudesta ja säilytysratkaisuista.
Yllätyksiltä vältytään, kun ammattilaisemme huolehtivat rakenteiden, talotekniikan, kiintokalusteiden ja sisustuksen yhteensovittamisesta suunnitteluvaiheesta alkaen.
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KURKISTETAAN KOTIIN

117 M² | JYVÄSKYLÄ, 2019

Muuttovalmis
Hirsijukka
Uuteen elämänvaiheeseen sopiva
kahden aikuisen koti, jossa viihtyvät
myös lapset ja ystävät.

ASIAKKAAMME MARIA JA HEIKKI KERTOIVAT, KUINKA HEIDÄN HIRSIJUKKA-KOTINSA RAKENTUI,
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JA ANTOIVAT VINKKINSÄ OMAN KODIN RAKENTAMISESTA HAAVEILEVALLE.

11

MARIAN JA HEIKIN

TOP 3

Asuminen

1

Kun mikään ei ollut kesken, pääsi
uudesta kodista nauttimaan täysin
heti rakennusvaiheen jälkeen.

Syyt valita Hirsijukka
Referenssit
Laadukkaasti loppuun asti hoidetut
projektit tuttavapiirissä.

1

2

Hirsi on osoittautunut upeaksi valinnaksi: luonnonläheinen, ekologinen,
suomalainen seinämateriaali, jonka
sisällä hengitysilma on hyvä ja raikas.

Joustavuus
Jukkatalon halukkuus joustaa konseptissa
asiakkaan toiveiden mukaisesti.

2

3

Sielu ja mieli lepäävät kauniissa,
laadukkaassa kodissa.

3

Organisaatio
Palvelualttius, ammattitaito
ja vuosikymmenten kokemus.

Rakentaminen

1

Selkeä vastuunjako ja kätevä
Omajukka-palvelu.

2

Jukkatalon työmaapäällikkö oli
erittäin hyvä yhteistyökumppani.

3

Muuttovalmis todella oli muuttovalmis,
päivälleen sovitun mukaisesti.
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Vinkit
oman kodin
rakentamisesta
haaveilevalle

1
2
3

Satsaa suunnitteluvaiheeseen.

Luota ammattilaisiin.

Ryhdy rohkeasti
toteuttamaan unelmaasi!
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OMINAISUUDET

KOTI, JOKA KESTÄÄ SEURAAVILLEKIN SUKUPOLVILLE

Hirsikodissa on hyvä
Tiukkasyinen, suuren sydänpuuosuuden omaava hirsi on
vuosisatojen saatossa osoittautunut ylivoimaiseksi rakennusmateriaaliksi. Hirsi istuu erinomaisesti ekologisen asumisen
arvoihin, sillä se on uusiutuva ja luonnonkiven ohella
ainoa sataprosenttinen luonnonmateriaali.
Hirren huomassa asuessa luonto on lähellä. Lämmin ja ekologinen hirsi on pitkäikäinen materiaali. Moderni hirsitalo tarjoaa arkeen nykypäivän mukavuudet pitkien perinteiden kartuttamalla varmuudella.
Hirsitalo on kestävä koti, sekä ihmisilleen
että ympäristölleen.
Massiivinen hirsiseinä tasaa tehokkaasti sisätilan kosteuden vaihteluja imemällä
kosteutta ja päästämällä sitä takaisin sisäilman kuivuessa. Näin hengittävä hirsiseinä parantaa sisäilmaa ja sen myötä kodin viihtyisyyttä. Siksi hirsitalo onkin myös
allergia- ja astmaystävällinen valinta.

Hirren suosio omakotitalorakentajien keskuudessa tulee jatkamaan kasvuaan simppelistä syystä: hirsitalossa on hyvä asua.
Mitä taas kestävyyteen tulee, hirsi on varsin pitkäikäinen materiaali – satavuotinenkaan hirsirakennus ei ole harvinaisuus.

+
+
+
+

Ekologinen ja uusiutuva materiaali
Pitkäikäinen ja kestävä
Hengittävä, hyvä kosteuden säätelijä
Huippuluokan sisäilma

SIKSI HIRSI.
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RAKENNE

KOKENEIN TALOTOIMITTAJA KOHTAA HIRSITEKNOLOGIAN HUIPUN

Jukkatalo & SmartLog

TM

Hirsijukka-rakenteemme on kotimaista laatua ja hirsiteknologian huippua: Kontiotuotteen SmartLog™
on markkinoiden edistyksellisin painumaton hirsi.
Pystylamellien ansiosta perinteiselle hirsiseinälle ominainen painuminen on saatu
eliminoitua pois, joten painumavaroja ja
painuman huomioivia rakenneratkaisuja ei tarvita. Hirsiaihio on valmistettu liimaamalla siten, että osa hirren lamellien
syysuunnista on pystyssä. Hirren koko on
parhaaksi vaihtoehdoksi käytännössä todettu 205 x 275 mm.
Painumaton Hirsijukka-seinärunko on heti
asennuksen jälkeen pintakäsittelyä vaille
valmista seinäpintaa. Hirsikertojen välissä
oleva joustava saumatiiviste varmistaa hirsisaumojen tiiviyden ja eristävyyden.
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Jukkatalo ja Kontiotuote kuuluvat
PRT-Forest-konserniin, joten rakennusprojektin alkaessa tieto tehtaiden välillä
kulkee hyvin, taaten ensiluokkaisen palvelun ja toimitusvarmuuden.

+ Varmasti painumaton hirsi
+ Moderni ja tiivis jiirinurkka
+ Suomen kokeneimman talotoimittajan ammattitaito yhdistyy
huippuunsa hiottuun hirsiteknologiaan.

SIKSI HIRSIJUKKA.
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MUOKKAA

MIELESI MUKAAN
AUTAMME SINUA SAAMAAN
TOIVEET JA AJATUKSET ENSIN
PAPERILLE JA LOPULTA KODIKSESI.
ME RAKENNAMME HAAVEIDEN
MUKAISIA KOTEJA, JOTKA
KESTÄVÄT TULEVILLEKIN
SUKUPOLVILLE.

Haaveidesi
mukainen koti
Kaikki Jukkatalon mallit ovat muunneltavissa ja yksilöitävissä
toiveidesi mukaan. Voit muokata pohjaa tai toteuttaa ihan
oman mallin. Lähtökohtana voi toimia jokin tämän esitteen
malleista tai oma luonnoksesi. Käytössäsi on maksuton
suunnittelupalvelumme, jonka avulla pienimmätkin
yksityiskohdat saadaan muokattua juuri oikeanlaisiksi.

KÄÄNNÄ TALO
PEILIKUVAKSI

KASVATA
POHJAA

SIIRRÄ TAI POISTA
VÄLISEINIÄ JA HUONEITA

Talomallit ovat käännettävissä
kokonaan tai osittain peilikuvaksi molempiin suuntiin, jotta
talo sijoittuu tontin ilmansuuntien mukaisesti oikein.

Talomallit ovat muokattavissa
leveys- ja syvyyssuunnassa
sen mukaan, mikä toimii parhaiten juuri sinun perheesi
näkökulmasta.

Mikäli et tarvitse paljon erillisiä huoneita, voi väliseiniä
poistaa. Lisäksi huoneiden
paikkoja voi talon rungon
sisällä vaihtaa.

VALITSE JULKISIVUN
YKSITYISKOHDAT

Voit muuttaa kotisi ilmettä
pieli- ja nurkkalaudoilla
sekä ikkunaristikoilla.
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VALITSE
KATON MUOTO

TEE OMA
MALLI

Kodillesi on neljä kattovaihtoehtoa: Murrettu harjakatto,
harjakatto, pulpetti sekä tasa
+ pulpetti -yhdistelmä.

Halutessasi voit suunnitella
asiantuntijoidemme kanssa
kotisi ihan puhtaalta pöydältä, ilman lisälaskua.
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RAKENTAMISEN ETENEMINEN

TOIMITUSSISÄLTÖ

Esimerkki Muuttovalmis
Hirsijukka -toimitussisällöstä

Haaveista todeksi
Hirsijukka-kodit rakennetaan
useimmiten Muuttovalmistoimitussisällöllä. Tältä
aukeamalta näet, mitä
se käytännössä tarkoittaa
niin materiaalien kuin
vastuiden osalta.

Aivan alkajaisiksi kerro meille toiveesi, aikataulusi ja budjettisi. Kerro meille myös
tontistasi – sillä on merkittävä rooli talomallin valinnassa. Tontti, asemakaava ja
rakennustapaohje vaikuttavat mm. kerroslukuun, neliöihin, ulkopinnan värivalintaan
ja katon malliin.
Sitten me teemme luonnoksen ja tarjouksen uudesta kodistasi, ja yhdessä
hiomme yksityiskohdat kuntoon. Tarjouksen hyväksymisen jälkeen tilaus lähtee
tehtaalle ja piirrämme julkisivu- ja pohjakuvat rakennuslupahakemustasi varten.
Asiakasvastaavamme ottaa yhteyttä, kun tilauksesi saapuu tehtaalle.
Suunnittelemme kanssasi talotekniikan ja kiintokalusteet. Sisustussuunnittelijamme
tekee kanssasi pintamateriaalisuunnitelman ja värisuositukset lattiasta kattoon.
Näin rakennusprojekti pyörähtää käyntiin, ja Omajukka-palvelun avulla pysyt
ajan tasalla rakentamisen etenemisestä.

Hihat
heilumaan

Lämmöt
päälle

Viimeinen
silaus
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JUKKATALON VASTUUT

SINUN MUISTILISTASI

• Perustusten valu ja aloituspalaveri työmaalla
• Kotisi hirsien valmistus ja toimitus
tontille
• Kotisi teko ulkoa valmiiksi sekä
lämmitysvalmiiksi
• Lattiaviemäreiden, eristeiden
ja lattialämmityksen asennus
• Lattiavalu

• Rakennuslupa
• Puiden kaataminen tontilta ja
pintamaan poisto
• Tontin saattaminen perustuskuntoon: mm. murskeet, salaojat
ja sadevesiviemärit
• Routaeristykset ja patolevyt
• Sokkelin sisä- ja ulkopuoliset täytöt 		
ja niihin tulevan tekniikan asennus
• Tarvittavat liittymät
• Tarvittavat valvojat

• Väliseinärunkojen asennus
• Sähköjohdotus ja ilmanvaihtotyöt
• Seinien levytys ja sisustustöiden 		
toteutus toiveidesi mukaisesti
• Kalusteiden vastaanotto ja
sisäänkanto

• Rakennusajan lämmittimet ja
kosteuden poistajat
• Sisäportaiden sisälle kantaminen
ja nostoapu

• Talotekniikan asennus,
säätäminen ja mittaus
• Talon viimeistely luovutuskuntoon
ja taloesittelyn pito
• Talotekniikkaopastus

• Loppusiivous ja roskien poisvienti
• Taloksi asettuminen

TOIMITUSSISÄLTÖ
RÄÄTÄLÖIDÄÄN AINA
ASIAKASKOHTAISESTI

JUKKATALO TOIMITTAA (TARVIKE & ASENNUS)

MUISTA HOITAA NÄMÄ:

• Talon perustus
• Hirsipystytys
• Ristikot, päätyelementit ja ristikon kannat,
aluskate ja ruoteet
• Lattiaeristys, lattian raudoitus ja valu
• Peltikate
• Ikkunat, pielilaudat ja pellitykset
• Pääovi
• Ulko-ovet, lukkorungot ja pintahelat
• Väliaikainen työmaaovi
• Hirsien ulkopuolinen homesuojakäsittely
• Räystäiden aluslaudoitus, ikkuna- ja ovikoristeet
• Kaiteet ja kaidepilarit
• Palkit ja pilarit, puuvalmiina
• Puuterassit
• Lumiesteet sisäänkäyntien kohdalle,
sadevesikourut ja syöksytorvet
• Yläpohjan höyrysulku ja lämpöeristys
(puhallusvilla asennettuna)
• Sisäkaton koolaus, alaslaskut
• Sisäkatot
• Puurunkoiset sisäseinät ja sisäseinien eristeet
• Saunan seinien koolaus
• Saunan eriste- ja höyrynsulkulevyt
• Saunaosaston panelointi ja lauteet
• Talon sähkötyöt ja -kalusteet
• Ilmanvaihtotyöt ja -laite, ilmanvaihtoventtiilit, mittaus ja säätö
• Vesikaton läpiviennit
• Vesi- ja viemärityöt, vesikalusteet,
vedenjakelun painetesti
• Lattialämmityksen putkitus
• Väliovet ja pintahelat
• Kodinkoneet ja pesualtaat
• Kiintokalusteet ja sisäportaat
• Kalusteiden vastaanotto ja sisäänkanto
• Lattiapinnoitteet ja laatoitustyöt,
levypintojen tasoitus
• Sisäpintojen maalaus
• Sisälistat
• Lämmönlähde
• Tulisija
• Savuhormi, piipun pellitys, kattosilta ja
talo- ja lapetikkaat

• Tontin raivaus, LVIS-liittymät
• Maatyöt, salaojitus, maan tiivistys,
perusmuurilevyt
• Perustuksen täyttö, ulkopuolen routaeristys,
sadevesiputket
• Sisäportaiden sisälle kantaminen ja nostoapu
• Pienvarusteet, esim. verhokiskot
• Ulkopuolen maalaustyöt
• Pihatyöt, roskien poisto, siivous
• Työmaasähkö ja -vesi
• Valvonta ja pääsuunnittelu

VAIHTOEHTONA
SISUSTA ITSE

Hirsijukka-kodin saat myös
Sisusta itse -toimitussisällöllä,
jolloin pintamateriaalien ja
kalusteiden kilpailutus sekä
rakentaminen jää sinulle.
Kysy lisää alueesi Jukkaedustajalta!
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TOIMITUSSISÄLTÖ

Vaihtoehtona
Sisusta itse
Voit valita Hirsijukan myös Sisusta itse
-toimitussisällöllä. Me teemme rakentamisen
raskaimmat vaiheet, ja sinä saat luoda kotisi
ilmeen inspiroivine sisustuksineen itse.
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VOIT VAIKUTTAA BUDJETTIIN
TYÖPANOKSELLASI, JA OMIEN
KÄSIESI JÄLKI NÄKYY KOTISI
VIIMEISTELYSSÄ. HALUTESSASI
VOIT KÄYTTÄÄ KALUSTESUUNNITTELIJAAMME SEKÄ
YHTEISTYÖKUMPPANEIDEMME
LAADUKKAITA KALUSTEITA.
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MALLIT

Jukkatalo tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet
nykyaikaiseen hirsirakentamiseen, pitkiä perinteitä vaalien.
Valikoimastamme löydät erilaisia ja moderneja hirsitaloja,
joiden muunneltavuus luo puitteet yksilöllisiin ratkaisuihin.
Sinun tonttisi, sinun kotisi, sinun näköisesi.
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85-11H

huoneistoala 85 m2
kerrosala 92,5 m2

makuuhuoneita 3
kerroksia 1

Kompakti tilaihme! Tämä kolmen makuuhuoneen talo on saanut
sisäänsä tehoneliöt. Keittiö ja olohuone yhdistyvät avaraksi
kokonaisuudeksi. Valo tulvii sisään kahdelta sivulta. Saareke
taikoo tilasta seurallisen, ja takka lisää tunnelmaa entisestään.
Kooltaan näppärä kodinhoitohuone helpottaa arjen askareita.
Autokatos sulautuu kauniisti osaksi talon julkisivua.
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105-13H

huoneistoala 105 m2
kerrosala 114 m2

makuuhuoneita 3
kerroksia 1

Upea katettu terassi kiertää taloa kahdelta sivulta. Sisääntulossa
eteissäilytyksen lisäksi arkea helpottaa erillinen vaatehuone.
Talon päätyyn sijoittuvat tilava kodinhoitohuone omalla
sisäänkäynnillä sekä kylpyhuoneosasto, ja niiden väliin kätevä
pukeutumistila. Päämakuuhuoneen pariovet lisäävät tilan tuntua.
Olohuoneen ja avokeittiön muodostama tila jatkuu ulos saakka
lattianrajaan ulottuvien ikkunoiden kautta.
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105-12H

huoneistoala 105 m2
kerrosala 114 m2

makuuhuoneita 3
kerroksia 1

Talon linjakas ja harkitun leikkisä julkisivu istuu maisemaan.
Moderni tupakeittiö tuo ihmiset yhteen ja tilaan mahtuu
isommatkin kalusteet. Päämakuuhuoneen vaatehuone tarjoilee
pääsyn suoraan kylpyhuoneeseen antaen samalla yksityisyyttä.
Talossa on mainiot säilytysratkaisut ja tilavasta kodinhoitohuoneesta
on myös erillinen kulku sisätiloihin. Sisääntulo sijaitsee talon sivulla,
mikä mahdollistaa rakentamisen monenlaisille tonteille.
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109-11H

huoneistoala 109 m2
kerrosala 157 m2

makuuhuoneita 3
kerroksia 1

Iso saarekkeellinen keittiö on kokkaajan unelma
ja se avautuu upeasti ruokailu- ja oleskelutilaan,
mahdollistaen suurenkin joukon kestityksen.
Eteinen sulkee sisäänsä kokonaisen arkieteisen.
Suuri autotalli on kytketty taloon, luoden samalla
sopen sisäänkäynnille. Varastoon kuljetaan katetun
terassin kautta, säältä suojassa.
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126-10H

huoneistoala 126 m2
kerrosala 152,5 m2

makuuhuoneita 3
kerroksia 1

Selkeälinjainen pohjaratkaisu
tulvii valoa läpi yhdistetyn
olohuoneen, ruokailutilan
ja keittiön. Avokeittiö
takkoineen luo ihastuttavan
kokonaisuuden perheen
yhteiseen ajanviettoon.
Kodin makuuhuoneet on
sijoitettu tehokkaasti talon
päätyihin. Omaan pihasaunaan
pääsee kävelemään kuivin
jaloin katettua terassia.
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147-13H

huoneistoala 147 m2
kerrosala 160 m2

makuuhuoneita 4
kerroksia 1

Tässä kodissa on isot oleskelutilat,
huikaiseva keittiö massiivisella
saarekkeella, ja tilaan sopii isompikin ruokailuryhmä. Tilavat arkieteinen ja kodinhoitohuone
muodostavat tehokkaan kokonaisuuden. Päämakuuhuone
suurine ikkunoineen ja läpikäveltävän vaatehuoneen kera
on erillinen keidas talon siivessä!
Laadukkaat yksityiskohdat ja
harkitut tilaratkaisut luovat
harmonisen kokonaisuuden.
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137+25-10H

huoneistoala 137 m2
kerrosala 185,5 m2

makuuhuoneita 3
kerroksia 2

RINNEMALLIT

Yläkerran avarissa tiloissa on yhdistetty keittiö sekä
ruokailu- ja oleskelutilat toimivaksi kokonaisuudeksi.
Alakerrasta löytyy reilunkokoinen kylpyosasto ja erittäin
toiminnalliset tilat pyykkihuoltoon sekä muihin arjen
askareisiin. Moderni talomalli rinnetontille kätkee
sisälleen myös autotallin.
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144-10H

huoneistoala 144 m2
kerrosala 166 m2

makuuhuoneita 4–5
kerroksia 2

RINNEMALLIT

Unelmien rinnetalo isommallekin perheelle! Yläkerran huikeaan, leveydeltään
koko talon käsittävään oleskelu-, ruokailu- ja keittiötilaan, on mahdollista
rajata erillinen huone. Suuri koko julkisivun levyinen parveke antaa talolle
lisää suojaisaa oleskelutilaa. Säilytysratkaisuihin on panostettu: talo kätkee
sisäänsä kaksi reilun kokoista vaatehuonetta.
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131-11H

huoneistoala 131 m2
kerrosala 195 m2

makuuhuoneita 4
kerroksia 2

1 ,5-KERROKSISET

Puolitoistakerroksinen talomalli tarjoaa tehokkaat neliöt
neljällä makuuhuoneella. Loistavaa tilankäyttöä on myös
isoimman makuuhuoneen läpikäveltävässä vaatehuoneessa,
joka yhdistyy eteiseen. Oleskelutilat ja keittiö avautuvat
sulavasti kauniille terassille. Selkeälinjainen talomalli
on yhtä aikaa moderni ja perinteikäs.
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105-14H

huoneistoala 105 m2
kerrosala 114 m2

makuuhuoneita 3
kerroksia 2

2-KERROKSISET

Talon kaikki makuuhuoneet sijaitsevat yläkerrassa yhdessä kylpytilojen kanssa, muodostaen rauhallisen
kokonaisuuden. Julkisivun kahta puolta aukeavat parvekkeet antavat ilmavuutta ja luovat myös
ihanteellisen vilvoittelutilan. Alakerrasta löytyvät kodin toiminnalliset ratkaisut ja oleskelutilat. Isot
ikkunat kuljettavat luonnonvalon sisään. Talo on loistava ratkaisu myös kompakteille kaupunkitonteille.
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113-10H

huoneistoala 113 m2
kerrosala 127 m2

makuuhuoneita 4
kerroksia 2

2-KERROKSISET

Peräti neljän makuuhuoneen koti tarjoaa hyvän arjen
puitteet isommallekin perheelle. Erillinen arkieteinen
ja kodinhoitohuone helpottavat päivien vilskeessä.
Upea kylpyosasto loihtii luksusta arjen keskelle.
Päämakuuhuoneesta on käynti omalle parvekkeelle.
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132-10H

huoneistoala 132 m2
kerrosala 143 m2

makuuhuoneita 4
kerroksia 2

2-KERROKSISET

Avara ja tyylikäs kaksikerroksinen
talo lunastaa vaativammankin
asujan odotukset. Korkeat ikkunat
ja oleskelutiloissa ylös asti auki oleva
tila lisäävät talolle ilmavuutta. Talon
päädyssä sijaitseva terassi avaa ovet
niin saunojille kuin oleskelutiloissa
viihtyville. Yläkerran isot makuuhuoneet tarjoilevat asumiseen
erityistä mukavuutta.
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140-11H

huoneistoala 140 m2
kerrosala 156 m2

makuuhuoneita 4
kerroksia 2

2-KERROKSISET

Avara aulatila vaatehuoneella ja kookas
kodinhoitohuone sujuvoittavat arkea.
Päämakuuhuoneen seinän taa sijoittuva
vaatehuone luo tilasta ylellisen.
Saunan lämmöstä pääsee hetkessä
vilvoittelemaan koko talon leveydellä
komeilevalle katetulle terassille.
Oleskelutilojen huonekorkeus
lisää talon ilmavuutta.
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OMAJUKKA

Omajukka
pitää
rakentajan
kartalla

Oman kodin rakennusprojektissa on paljon liikkuvia
osasia, joiden tulee pysyä hyppysissä: on aikataulut
ja maksut, on luvat ja lomakkeet. Arjen kiireessä
saattaa osa rakennusprojektin dokumenteista
hukkua sähköposteihin, osa on printattuna jossain
kansiossa, osa ties missä.
Rakentaessa ovat ajanhallinta ja tehtävien oikea
järjestys merkittävässä roolissa. Omajukka-palvelumme on kehitetty sujuvoittamaan niin rakentamisen ensikertalaisen kuin kokeneemmankin konkarin
rakennusprojektia.
Lisäämme Omajukkaan kaikki tarvittavat dokumentit puolestasi, joten löydät kaiken olennaisen tiedon kerralla ja juuri silloin kun tarve vaatii, oli kyse
sitten maksueristä tai yhteystiedoista. Palvelu kertoo, milloin luvat täytyy hakea ja millä aikavälillä eri
osa-alueiden suunnittelu tulee hoitaa. Sinulle kuuluvia tehtäviä voit seurata palvelun selkeästä viikkonäkymästä.

Fiilistele 3D-mallilla
Omaa kotia pääset perinteisen pohjapiirroksen
lisäksi hahmottamaan etukäteen kolmiulotteisella
mallilla. Kätevä Feel5D-palvelumme toimii tietokoneesi ja puhelimesi selaimessa, eikä vaadi erillisten ohjelmien lataamista ja asentamista.
Kolmiulotteisen mallin talostasi saat meiltä jo tarjouksen mukana. Teemme luonnoksen joko kokonaan sinun toiveidesi pohjalta tai muokkaamme
malliston talosta sinun perheellesi sopivan kodin.
Mikäli haluat muutoksia, voit pyytää myyjältäsi pohjakuvan päivitystä. Kun ammattilainen tekee muutokset, varmistetaan, että tärkeät rakennustekniset
seikat tulevat huomioiduiksi.
Kolmiulotteisen mallin avulla voit ihmetellä taloa
sisältä ja ulkoa ja esimerkiksi kokeilla erilaisia seinien ja lattioiden värejä. Pääset näkemään, millaisin
askelin tuleva kotisi valmistuu ja millainen se tulee
olemaan.

Tutustu Omajukka-demoon
oma.jukkatalo.fi
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