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Profin Clear-malliston erityispiirre on alumiiniverhoiltu ulkopinta. 
Clearin runkorakenne ja sisäpinta ovat pitkäikäistä, tiheäsyistä 
mäntyä. Etenkin kuultokäsiteltynä puupinta antaa tilaan oman 
esteettisen lisänsä. Clearin muotokieli on ajattoman tyylikäs. 
Lasiliukuseinien rinnalle on saatavilla mallistoon kuuluvat kiinteät 
ikkunat, jotka vastaavat lasiliukuseinää niin muotoilultaan kuin 
teknisiltä ominaisuuksiltaan.

Alumiiniverhoilun vakiovärivaihtoehdot:
    • Tumma harmaa (RAL 7024 matta)
    • Valkoinen (RAL 9010 matta)
    • Musta (RAL 9005 matta)

Heloitusvaihtoehdot ja 
muut Clear-malliston lisätiedot:
profin.fi
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Inspiraatiota
uuteen
Jukkatalolla vuosi 2019 oli kasvun vuosi, vaikka 
into pientalojen rakentamiseen on ollut viime vuosi-
na hieman laskussa. Kasvumme kumpuaa siitä, että 
yhä useampi uutta kotia toteuttava valitsee kumppa-
nikseen meidät. Kiitos luottamuksesta! Kun meidät 
valitaan, arvostetaan sitä, että kuuntelemme asiak-
kaiden tarpeita herkällä korvalla ja etsimme yhdes-
sä heidän kanssaan juuri heille sopivat ratkaisut.
  Talon rakentaminen on yksi elämän suurimmista 
päätöksistä. Se tuo mukanaan monenlaisia kokemuk-
sia ja tunteita; innostusta ja iloa, ehkä epävarmuut-
ta ja pelkojakin, mutta pohjimmiltaan voitonriemua 
ja onnen tunteita. Toimintamme lähtökohta on, että 
rakentaminen on sujuvaa, ennakoitavaa ja läpinä-
kyvää koko projektin ajan. 
 Tässä lehdessä avaamme monia asiakkaita as-
karruttavia kysymyksiä, kuten rakentamisen kus-
tannuksia (s. 20) talotoimittajan valintaa (s. 48) ja 
projektinhallintaa (s. 49). Sen lisäksi, että lopputu-
loksena on unelmien koti, on meille tärkeää, että 
asiakas saa nauttia jo matkasta sinne.
 Asumisen trendit vaihtelevat, ja tulevaisuudessa 
arvostetaan entistä enemmän tehokkaita neliöitä 
ja ekologista asumista. Me Jukkatalolla vastaam-
me muuttuviin tarpeisiin ja yksilölliseen asumiseen 
joustavuudella. Tässä lehdessä esittelemme kolme 
upeaa ja keskenään erilaista kotia, jotka on tehty 
asukkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan, heidän 
näköisekseen. Kiitokset asiakkaillemme, jotka ava-
sitte kotienne ovet tälle mahdollisuudelle.
 Tämän lehden lisäksi löydät inspiraatiota uuteen 
kotiisi talokirjastamme ja mallistostamme. Edusta-
jamme juttusille voit kuitenkin tulla myös omien 
suunnitelmiesi kanssa. Näistä ideoista ja toiveista 
suunnitellaan ja rakennetaan juuri teille sopiva koti. 
Toivottavasti lehti inspiroi sinua ja saat tarvitsemaa-
si tietoa rakentamisen tueksi. Jos sinulla herää ky-
symyksiä, niin alueesi Jukka-edustaja auttaa sinua 
mielellään.
 
Mielenkiintoisia lukuhetkiä!

Sisustus-
trendit

2020 
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MEIDÄN KODIN TARINA

Sami Matoniemen perhe rakensi uuden 
kodin ja muutti Järvenpäähän viime kesänä. 
Talonrakentajien tavoitteena oli talo hyvällä 

sijainnilla ja pohjaratkaisu, joka kestää aikaa. 
Nyt lapsiperhearki rullaa ja arkea siivittää 

musiikki niin sisällä kuin ulkona. 
HILKKA HAAGA KUVAT HENRI LUOMA

Isot ikkunat ja korotettu 
katto tuovat valoa ja tilan 
tuntua kodin sydämeen. 
Keittiö, ruokailutila ja olo-
huone muodostavat suuren 
yhtenäisen tilan, jossa aikaa 
vietetään yhdessä ja eniten.    

Enemmän kotia, 
vähemmän 

neliöitä

  ASU HYVIN  7  6  ASU HYVIN  



  ASU HYVIN  9  8  ASU HYVIN  

MEILLÄ ASUU

Isä Sami, lvi-suunnittelija, yrittäjä
Äiti Hanna-Mari, lastenhoitaja
Nia, nelosluokkalainen yleisurheilija 
Rico, ekaluokkalainen parkour-harrastaja
Dana, 2,5 vuotta, karvainen kaveri

KOTI

132,5 neliön yksitasoinen Jukkatalo 
Järvenpäässä. Koti on suunniteltu
asukkaiden toiveiden mukaan.

MEIDÄN KODIN TOP 3

#1 Olohuone-keittiö-ruokailutila
 Tämä on meidän kodin tukikohta.    
 On koko perhe samassa tilassa
 yhdessä, eikä silti tunnu ahtaalta.
 Voi touhuta jotain omissa oloissaan   
 ja olla samalla muiden kanssa.

#2 Sauna-kylpyhuone
 Tästä tuli hieno, tyylikäs kokonai-
 suus. Tuntu tilasta on hyvä, en
 diggaa yhtään jos on ahdasta.
 Saunassa on myös tunnelmaa ja
 löylyihin saa musankin soimaan.

#3 Terassi
 Takapihan oleskeluun ja puuhiin 
 samalla suojaisa ja aurinkoinen 
 keidas. Kuusikymmentä neliötä
 poreammeella ja grillillä on sitä 
 arjen pientä luksusta.

Oven takaa kuuluu riehakas haukku. Kun Sami Mato-
niemi avaa oven, kuono käy läpi tulijat. Tänään Sami 
viettää etäpäivää, sillä päivän ohjelmassa ei ole työ-
maakäyntiä tai kokousta. Samin ja kolmen muun osak-
kaan lvi-suunnittelutoimisto sijaitsee Malmilla, mutta 
kotona työpisteenä toimii kodin tukikohta: keittiön, 
olohuoneen ja ruokailutilan yhtenäinen ja avara ko-
konaisuus. Keittiön pöydän ääressä kahvia siemaillen 
tai leppoisasti sohvan nurkasta voi vastailla sähkö-
posteihin ja hoitaa muut juoksevat asiat rennosti sekä 
säästää samalla puoli tuntia ajoa molempiin suuntiin. 
Työn etenemistä valvoo musta nappisilmä Dana, joka 
rauhoittuu viereen rapsuteltavaksi.

O

2,5-vuotias Dana tuli 
Samin ja Hanna-Marin 
perheeseen syksyllä 
2019. Dana tervehtii 
vieraat reippaalla 
alkuhaukunnalla, 
mutta on luonteeltaan 
lapsirakas koira.
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Arjen asiat lähellä

Edellisessä kodissa koko yläkerta oli lasten reviiriä ei-
vätkä aikuiset siellä juuri piipahtaneet, muuta kuin hy-
vät yöt sanomassa. Valveilla ollessaan lapset touhusivat 
kuitenkin leikkejään alakerrassa. Kaksikerroksisessa 
talossa oli jopa liikaakin tilaa.
 – Lapset kasvavat niin äkkiä, ja jollakin aikataululla 
lähtevät omille teilleen. Tulevaisuutta ajatellen se koti 
oli ihan liian iso meille kahdelle, ei me kaivata isoja 
huoneita tyhjillään, Sami pohtii.
 Samilla ja Hanna-Marilla on jo aiempi kokemus ta-
loprojektista: 10 vuotta takaperin oma koti rakentui 
uudelle asuinalueelle Kellokoskelle. Sieltä löytyi alle 
kouluikäisille turvallinen ympäristö ja hyvät leikkipai-
kat. Lasten kasvaessa harrastusmahdollisuudet ja oma-
toiminen liikkuminen alkoivat tulla ajankohtaiseksi. 
Niinpä Samin ja Hansun haave, paluumuutto Järven-
päähän, alkoi tuntua järkevältä ratkaisulta.
 Sopiva tontti sporttiselle perheelle löytyi hyvään 
hintaan läheltä palveluja ja liikuntamahdollisuuksia. 
Lasten koulu on noin kilometrin päässä, joukkoliikenne 
pelaa eikä kauppareissulle tarvitse käynnistää autoa. 

Vanhempien kuntosaliharrastus jäi vähemmälle, kun 
talonrakennus alkoi, mutta nyt lajiksi on muotoutunut 
kävely ja juoksu hyvien lähimaastojen poluilla Danan 
kanssa. Metsäretkiltä kotiin palatessa on helppo siir-
tyä terassin kautta kodinhoitohuoneen laattapinnalle 
ja siistiä niin koira kuin kamppeet.

Aamiaisnurkka on 
käytännöllinen lisä 
avokeittiöön. Näin 
aamiaistarpeet saa 
helposti esille, mut-
ta tarvittaessa myös 
katseilta piiloon.
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Terassilta pääsee näppärästi 
kodinhoitohuoneeseen ja 
ulkoporealtaalta suoraan 
pesutiloihin.
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Sisällä tukikohta, ulkona keidas

Matoniemien rakennusprojekti kesti aika lailla tasan 
vuoden. Rintamamiestalon alasta lohkottu tontti os-
tettiin kesäkuussa. Edellinen omistaja tyhjensi tontilta 
puustoa, jolle myrsky oli tehnyt temppunsa. Elokuussa 
ruvettiin touhuamaan: vanha autotalli purettiin ja ton-
tilta kaadettiin puita. Rakennuslupa saatiin lokakuussa, 
minkä jälkeen alkoivat maanrakennustyöt. Talopaketti 
tupsahti tontille sovitussa aikataulussa joulukuun puo-
livälissä. Muuttovalmiina toimitetun talon ja autotallin 
perustukset pystytti Jukkatalo, autotallin rakensi pit-
kästä tavarasta muutama tuttu timpuri.
	 –	Kävin	neuvotteluja	erään	toisen	talofirman	ja	Juk-
katalon kanssa. Jukkatalon tarjous oli selkeämpi ja 
eritellympi, että mitä siihen kuuluu. Tämähän ei ole 
mikään valmistalomalli, vaan Jukkatalon myyjä Leila 
Eloranta piirsi talon meidän vaatimusten ja esitysten 
mukaan, Sami kuvailee talon valintaa.
	 Taloon	lähdettiin	suunnittelemaan	fiksuja	neliöitä:	
yhteisiin tiloihin pyrittiin saamaan kodikkuutta ja käy-
tännöllisyyttä yhdistämällä keittiö, olohuone ja ruokai-
lutila. Siellä aikaa vietetään eniten. Makuuhuoneissa 
käydään nukkumassa, ja lasten huoneisiin mahtuu myös 
leikki kaverien kanssa. Isot ikkunat antavat tilan tun-
tua, kodinhoitohuoneeseen saatiin reilusti kaappitilaa 
ja käytävään avaruutta. Pesutilojen ja saunan ilmeeseen 
sekä toiminnallisuuteen panostettiin. 
 Ilmansuunnat asettivat omat rajoituksensa talon si-
joitteluun tontille. Lopputuloksesta tuli kuitenkin hyvä: 
aurinko paistaa läpi iltapäivän ja illan terassin puolelle. 
Autotalli toteutettiin meluvyöhykkeelle, jotta pihaa jäi 
mahdollisimman paljon. 
 – Fiksusti saatiin talo sijoiteltua, rakennusoikeutta 
oli paljon ja jäi vielä käyttämättäkin, Sami selvittää.

Keittiössä kohdataan ja kokeillaan

Lapset palaavat koulusta ja iltapäivän tohinat ennen 
harrastuksia alkavat. Samin suosikkijutut keittiössä ovat 
toiminnallisuus ja saarekkeen tuoma aputila. Maus-
teet, öljyt, kattilat ja pannut saa kaikki käden ulottu-
ville. Myös tiheästi tapahtuva tiskikoneen tyhjennys 
on helppoa. 
 – Kymmenen vuotta sitten rakennettiin viimeksi 
keittiö, ja jo tässä ajassa huomaa, että esimerkiksi laa-
tikostojen sisältö on mennyt järkevämpään suuntaan, 
Sami ihastelee.

Vanhempien makuu-
huoneessa on rau-
hallinen tunnelma. 

Mukavissa moottori-
vuoteissa voi asennon 

säätää aina mieluisaksi.

Hillitty vaalean-
harmaa seinä 
vaihtaa kauniisti 
sävyään aina 
valon mukaan.
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Musiikkivalmis koti
 
Samin sisko rakensi miehensä kanssa muutama vuosi 
sitten talon, johon tuli äänentoistojärjestelmä. Silloin 
Sami alkoi haaveilla, että jos joskus vielä koti tehdään, 
niin kyllä sinnekin sellainen tulee.
 – Haluttiin ehdottomasti, että kaiuttimet löytyy sau-
nasta, pesuhuoneesta, olohuoneesta ja terassilta. Lisäksi 
on irtokaiutin, jonka voi napata vaikka omaan huonee-
seen.
 Äänentoistolaitteiston toimittaja CETgroupin Musiik-
kivalmis Koti -konsepti ei ollut Samille aiemmin tuttu, 
mutta koska Jukkatalon palvelukumppanilta järjestel-
män sai vaivattomasti, Sami luotti valintaan. Näin hä-
nen ei tarvinnut sovittaa omaa projektia raksaprojektin 
rinnalle. 
 – Ollaan tyytyväisiä järjestelmään! Ääntä lähtee ja 
laatu on hyvä. Se toimii juuri sillä ajatuksella kuin ha-
lusin. Saunassa kuunnellaan, pihalla kun touhutaan, 
kesäillassa terassilla, käytännössä melkein aina kun 
ruokaa laitetaan. Ei ole päivää, etteikö jossain vaihees-
sa musiikki kuulu noista vehkeistä. Siivouskin sujuu 
kivemmin musiikin kanssa! 
 Perheenjäsenet ohjaavat järjestelmää pääsääntöi-
sesti kännykän kautta tai tabletista. Seinäpaneelia ei 
tule käytettyä, paitsi jos on kaveri kylässä ja haluaa 
jonkun biisin kuunteluttaa. Silloin tarvitsee vain lait-
taa bluetooth päälle, että pääsee liittymään järjestel-
mään. Seinäpaneelin kautta voi myös ohjata joka kai-
uttimeen oman äänilähteen, näin ei tule kiistaa mitä 
kuunnellaan.
 – Mä kuuntelen melodista heviä.

CETgroupin Kim Lindstedt kertoo, että 
asuntoihin integroitujen musiikkiratkai-
sujen suosio lisääntyy koko ajan. Mu-
siikkivalmis Koti® on tätä päivää.

– Saamme äänentoistoratkaisujamme 
taloonsa asentaneilta asiakkailta jatku-
vasti palautetta siitä, miten mukavaa 
on voida nauttia musiikista helposti 
talon eri tiloissa. Musiikilla on mielia-
laa kohottava ja tunnelmaa luova vai-
kutus ja se saa meidät rentoutumaan 
sekä liikkumaan.

Jukkatalon ja CETgroupin pitkän yh-
teistyön ansiosta asiakkaiden vaativam-
matkin äänentoiston toiveet voidaan 
huomioida jo sähkösuunnittelussa ja 
näin rakennusvaiheessa talosta saadaan 
vaivattomasti Musiikkivalmis Koti®.

– Me CETgroupilla tarjoamme ää-
nentoistoratkaisuja kaikenkokoisiin 
asuntoihin ja budjetteihin; esimerkiksi 
huonekohtainen ratkaisu saunaan tai 
keittiöön on Jukkatalon asentamana 
alkaen 500 €.

Integroidun äänen-
toistojärjestelmän 
kaiuttimet sulautuvat 
kattoon tyylikkään 
huomaamattomasti. 
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Millaiseen taloon 
minulla on varaa?

Mitä kaikkea kustannuslaskelmissa pitää-
kään ottaa huomioon, rakentamisen hinta 
kun muodostuu muustakin kuin talotoimi-
tuksesta. Tontti, luvat, toimitussisältö, mitäs 
muuta? Loimme esimerkkilaskelman yhdes-
tä kompaktista talomallistamme. Tutustu 
omakotitalon rakentamisen kustannuksiin 
sivulla 20.

Mielessä haavekuva, 
yöpöydällä vino 
pino talokirjoja. 

Iltoja vietetty
ajelemalla asuin-

alueita ristiin rastiin.

Mihin
rakentaisin?

Mitä tontin valinnassa kannattaa ottaa huo-
mioon alueen palvelujen ja kulkuyhteyksi-
en lisäksi? Vuokra vai oma? Maaperän ja 
korkeuserojen vaikutukset? Asemakaava-
määräykset, kerrosluku ja neliöt? Lue juttu 
tontin merkityksestä talon ominaisuuksiin 
sivulta 40.

Kuinka paljon minun tulee 
tietää rakentamisesta?

Monet rakennusalan työt ovat tiukasti sään-
neltyjä rakentamisen laadun ja turvallisuu-
den takaamiseksi. Varmasti osittain siksi yhä 
useampi talo rakennetaan Muuttovalmis-toi-
mitussisällöllä. Vaihtoehtoja ovat myös Si-
susta itse ja Talopaketti. Talotoimittajien 
sopimussisällöissä on eroja, joten valinta 
kannattaa tehdä huolella. Tutustu talotoi-
mittajan valintavinkkeihin ja Jukkatalon toi-
mitussisältöihin sivulla 48.

Mitä työmaalla pitäisi 
seuraavaksi tapahtua?

Taloprojekti on työvaiheiltaan melko suora-
viivainen juttu, mutta vasta-alkajalle koko-
naisuus voi alkuun olla vaikea hahmottaa: 
mitä tulee päättää missäkin vaiheessa, mil-
loin tavara saapuu tontille, mitä pitää tehdä 
ennen sitä? Jukkatalon Omajukka-sovellus 
kulkee mukanasi ja auttaa pitämään langat 
omissa käsissä ja viestimään työmaalla toi-
mivien kanssa. Omajukka ja Feel5D-palvelu 
esitellään sivulla 49.

VIISI NOPEAA NEUVOA

1. Hyödynnä talomyyjän 

 ammattitaitoa realistisen  

 budjetin rakentamisessa.

2. Käy yhdessä talomyyjän   

 kanssa läpi tonttia

 koskevat määräykset.

3. Huomioi talotoimittajia   

 vertaillessa, että huoke-

 ampi hinta yleensä

 tarkoittaa suppeampaa   

 toimitussisältöä.

4. Hyödynnä digitaalisuus

 ja nettipalvelut myös

 talonrakennuksessa.

5. Valitse kumppaneiksesi 

 luotettavia ammattilaisia.

 Inspiroivia lukuhetkiä!

Julkisivu, katto…  
entä sisäpuoli?

Sisustus vaikuttaa niin talon toiminnalli-
suuteen kuin viihtyisyyteen, ja jokaisella on 
mieltymyksensä sen suhteen, miltä oma koti 
näyttää. Tietoa sisustussuunnittelun merki-
tyksestä, ammattilaisen käytön hyödyistä 
sekä sisustuksen tämän hetken trendeistä 
löydät sivulta 70.

Olet siis päättänyt aloittaa talonrakennus-
projektin – onneksi olkoon! Edessä on ihana, 
mutta myös jännittävä ajanjakso. 

Ikioman kodin rakentaminen tuntuu alkuun 
isolta urakalta – ja sitä se onkin. Niinpä si-
nua saattaa mietityttää, kuinka ihmiset ovat 
taloprojekteistaan selvinneet. Lupahakemuk-
sia, pankkineuvotteluja, teknisiä yksityis-
kohtia, satoja valintoja lämmitysmuodoista 
ovenkahvoihin. Yöunia ei kuitenkaan kan-
nata menettää! 

Me Jukkatalolla tunnemme suomalaisen ar-
jen ja kodit, ja suunnittelimme tämän Asu hy-
vin -lehden näyttämään suuntaa ensiraken-
tajan ensimetreille. Avaamme taloprojektin 
kustannuksia, hoksautamme muutamista 
käytännön asioista sekä annamme vinkkejä 
rakentajan polun alkuun ja vähän pidem-
mällekin: testaa sivulta 42 maistuva risotto-
resepti, jota kelpaa kokkailla myös uudessa 
omassa keittiössä!

Rakennusprojekti
ja kuinka siitä

selvitään
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Mitä kodin 
rakentaminen 

maksaa?

Ennen talomyyjän juttusille 
uskaltautumista moni uusi 
rakentaja pohtii, mistä asioista 
talon kokonaishinta muodostuu. 
Kokosimme päätöksen tueksi
suuntaa antavan esimerkki-
laskelman siitä, millaisiin 
kustannuksiin taloprojektiin 
ryhdyttäessä on hyvä varautua. 

TONTTI
24 % = 60 000 €
Oma vai vuokra? Tontin hinta 
riippuu paikkakunnasta ja 
alueesta. Omaksi ostettava 
tontti voi nostaa kustannuksia 
kymmenillä tuhansilla euroilla. 
Tässä laskelmassa tontin hinta
on 60 000 € ja varainsiirtovero 
lankeaa ostajalle. Yleensä tontin 
osuus kokonaiskustannuksista 
on 20–25 %.

MAANRAKENNUSTYÖT
8–12 % = 20 000–30 000 €
Maansiirtotöiden hintaan 
vaikuttavat tontin maaperä 
ja tarvittava kalusto. Ne sel- 
vitetään maaperätutkimuksella. 
Kallion räjäytys ja suomaaperän 
paalutus ovat kalliimpia kuin 
soraperustusten teko kangas-
maalle. Salaojat, putkijohdot, 
kaivot, täytöt ja tiivistykset 
kuuluvat työvaiheeseen ennen 
perustusten rakentamista.

MUUTTOVALMIS JUKKATALO
55 % = 138 300 €
Muuttovalmis-toimitussisältöön kuuluvat perustukset, alapohja, 
runko, vesikatto, ikkunat, ovet, pintarakenteet, väliseinät ja 
niin edelleen, samoin sisälle taloon tehtävät 
sähkö- ja putkityöt sekä kiintokalusteet ja
pinnat. Lisähintaa paketille tuovat
rinneperustus ja kellari tai useammat
asuinkerrokset. Yleensä talon osuus
kokonaiskustannuksista on 50–60 %.

LÄMMÖNLÄHDE
1–4 % = 2 500–10 000 €
Esim. poistoilmalämpö- 
pumppu noin 5 700 € 
tai sähkö 2 300 €. 
Jos haluat kotiisi takan, 
nostaa se kustannuksia 
noin 6 500 €.

KALUSTEET & SISUSTUS
+
Jos haluat valita kotiisi 
kalusteita tai materiaaleja, 
jotka eivät sisälly Muutto-
valmis-toimitukseen, 
varaudu lisäkustannuksiin. 

PIHA
2–5 % = 5 000–12 000 €
Puut, pensaat, siirtonurmi vai 
asfaltti, entä mansikkamaa? 
Varaa pihatöihin rahaa vielä 
seuraavallekin kesälle.

RAHTI
+
Hinta n. 2 000–4 500 €, 
siihen vaikuttaa mm. 
rakennuspaikkakunta.

YLITYSVARAUS
+
Kaikessa rakentamisessa on 
hyvä varata ekstraa yllättäviin 
kuluihin, jotta pääset asumaan 
ajallaan. Jos kaikki menee 
suunnitelmien mukaan, on 
varaus kiva käyttää vaikkapa 
uusiin huonekaluihin!

RAHOITUSKULUT
+
Huomaa, että pankkisi tarjoa-
maan lainasuunnitelmaan voi 
sisältyä jo rakentamisen aikai-
sia korkokuluja ja lyhennyksiä. 
Lainaa neuvotellessa sinulla 
tulisi olla omia säästöjä tai 
vakuuksia.

VIRANOMAISMAKSUT, 
PALKKIOT & LUVAT
2–4 % = 5 000–10 000 €
Pientalohankkeeseen tulee 
nimetä pääsuunnittelija ja 
vastaava mestari sekä kiin-
teistön vesi- ja viemäri- sekä 
ilmanvaihdon työnjohtaja. 
Suunnittelijat valmistelevat 
rakennuslupahakemuksen.

TYÖMAAN KULUT 
1–2 % = 2 500–5 000 €
Sähkö, jätehuolto, 
rakennuksen vakuutus ja 
muut rakentamisen aikaiset 
kustannukset ilmenevät 
juoksevina kuukausittaisina 
pikkulaskuina.

LIITTYMÄT
3–5 % = 7 500–12 500 €
Mikä lämmitysjärjestelmä 
taloon tulee? Kaukolämpö-, 
vesi- ja sähköliittymien 
kytkentämaksut riippuvat 
kunnan taksoista. Entä 
onko alueella saatavilla 
valokuituyhteys?

Isoimmat kustannuserät ovat 
valitun toimitussisällön lisäksi 
itse rakennuspaikka: millaisen 
talon juuri tälle tontille voi ra-
kentaa ja mitä kunta tontista ja 
kunnallistekniikasta veloittaa. 

Tämä esimerkkilaskelma on 
tehty kompaktille kolmen 
makuuhuoneen kodille 
(ha 80 m2), omalle tontille, 
Jukkatalon Muuttovalmis-
toimituksella (talon osuus
138 300 €).

ESIMERKKILASKELMAN
KOKONAISKUSTANNUS
240 900–278 500 €

ilman rahtia, kaluste- tai
materiaalimuutoksia ja
ylitysvarausta.

Ota yhteyttä alueesi 
Jukka-myyjään ja pyydä
tarjous. Teemme tarkan 
kustannuslaskelman juuri
sinun kodillesi.

Muistathan, että kaikkia 
mallejamme voi muokata 
toiveidesi mukaan tai 
suunnittelijamme voi piirtää 
sinulle oman kodin alusta 
alkaen.

Jukkatalo.fi



Maaseudulla asumiseen mieltyneet 
Sanna Haipus ja Juha-Pekka Honkanen 
rakensivat uuden oman kodin Sannan 

sukutilan kylkeen, Kiiminkijoen varteen. 
Kaupungin hälinää ei kaipaa, sillä

tärkeintä on oma rauha, turvallinen 
asuinympäristö sekä puhdas luonto 

metsineen ja peltoineen.

HILKKA HAAGA KUVAT HENRI LUOMA

Aikaa
suvulle 
ja itselle

MEIDÄN KODIN TARINA
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PPieni tyttö matkaa kohti kyläkoulua potkukelkalla, 
reppu selässä. Aura-auto on juuri lanannut tien. Yön 
aikana satanut lumi koristaa maalaisidylliä; kuusen-
oksia, aidanseipäitä ja vanhojen hirsiaittojen kattoja. 
Parinkymmenen kilometrin päässä Oulun keskustasta 
on jo jouluinen tunnelma, vaikka Kiiminkijoki ei ole 
ehtinyt tälle syksyä jäätyä. 
 Sanna Haipus virittelee tulta pönttöuuniin. Olo-
huoneen ikkunoista avautuva valkeneva aamupäi-
vä luo seesteisen ja rauhallisen tunnelman. Viisi-
vuotias Juho-poika on viety päiväkotiin naapuriky-
län puolelle hitaan, heräilevän aamun päätteeksi. 
 Nyt Sannalla on aikaa edistää haavettaan sisustus-
tuotteiden yrityksestä, jota hän voisi hoitaa kotoa käsin. 
Huonekaluliikkeessä myyntiedustajana työskentelevä 
Sanna halusi lisää aikaa perheelleen ja tekee nyt kol-
men päivän työviikkoa. Mies Juha-Pekka Honkanen, 
tutummin Jupe, on kuljetusesimies ja voi halutessaan 
tehdä myös etätöitä silloin tällöin. 

Kylän täydeltä tuttuja ja toimintaa

- Oli sellainen kaipuu maalle ja perhettä lähelle. Meillä 
molemmilla on vahvat juuret tälle seudulle ja tiivis yh-
teisö täällä. Viikonloppuisin käydään porukalla pelaa-
massa kyläkoululla lentopalloa ja sulkapalloa. Ystävä-
pariskunta pyörittää naapurikylän jäähallia, jossa Jupe 
käy kaukalopallovuorolla. Perheellä on myös mukavasti 
tilaa touhuta pihalla. Liikunnallisen Juhon lempileik-
kejä on pallon potkiminen, metsäretket, papan trakto-
rien tutkiminen ja isän auttaminen halonhakkuussa.
 Sannan pappa oli vuosikymmeniä sitten tuuminut, 
että tilan mailla olevan hirsiaitan tilalle kuuluisi raken-
taa asuintalo – ja siltähän se alkoi vahvasti vaikuttaa! 
Niinpä Sannan vanhempien tilan kylkeen haettiin suun-
nittelutarveratkaisua, joka oli tullut tutuksi jo Sannan 
veljen taloprojektissa. 

  ASU HYVIN  25



  ASU HYVIN  27  26  ASU HYVIN  

MEILLÄ ASUU

Äiti Sanna, myyntiedustaja
Isä Juha-Pekka, Jupe, kuljetusesimies
Juho, 5 v
Nekku-kissa, 8 kk

KOTI

116 neliön yksitasoinen Jukkatalo 
Kiiminkijoen varrella. Koti on 
asukkaiden itse suunnittelema.

MEIDÄN KODIN TOP 3

#1 Olohuone on maailman ihanin
 paikka! Suunnittelin koko talon
 ihan tuota olohuoneesta
 avautuvaa maisemaa ajatellen.

#2 Sauna ja sen katossa tuikkivat
 tähtivalot luovat tunnelmaa,
 tykkään rentouttavista löylyhetkistä. 
 Me käydään varmaan kuusi
 kertaa viikossa saunassa.

#3 Takkahuone on tila, jossa
 tunnelmoidaan tulen äärellä
 ja luetaan lehtiä ja satukirjoja
 perheen kesken. Sinne järjestyi
 käytännöllisesti pieni työtilakin.
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Kaikki sujui suunnitellusti

Sanna sai muuten vapaat kädet talohank-
keeseen, mutta Jupe otti vastuulleen auto-
katoksen rakentamisen Sannan isän kanssa. 
Taloprojekti alkoi hahmottua kesällä, jolloin 
Jupe ja Sannan isä siirtelivät tontin kulmal-
ta vanhoja maatilan työkoneita ja tavaroita 
pois työmaan edestä. Rakennuslupa saatiin 
elokuussa. Sitten talon paikalla ollut hirsi-
kehikkoinen aitta siirrettiin nosturilla tontin 
rajalle. Seuraavaksi tuttu maansiirtoyrittäjä 
kylältä teki talon pohjatyöt, minkä jälkeen 
paikalle saapui Jukkatalo.
 - Projekti oli hyvin aikataulutettu! Oma-
jukka-palvelussa näki selkeästi aikajanat, 
millä viikolla mikäkin asia alkaa. Aika-arvi-
oissa oli maksimissaan viikon heitto suun-
taan tai toiseen, joten koko ajan tiesi, mitä 
tapahtuu.
 Sanna löysi mieleisiä sisustusmateriaale-
ja ja kalusteita näppärästi Jukkatalon perus-
malliston vaihtoehdoista, esimerkiksi lattiala-
minaatin ja laatat. Myös keittiökalusteiden 
malli löytyi Jukkatalon kumppanilistalta, 
Keittiömaailmalta. Muutamia juttuja Sanna 
hankki toisaalta, kuten väliovien ovenpainik-
keet, kuvioidut tapetit, keittiön vetimet sekä 
isomman vessan kalusteet kaksoisaltaineen 
ja led-valopeileineen. Juuri oikean väristä 
hiekan harmaata seinämaalia sen sijaan sai 
etsiä pitkään. 
 Pääsiäisenä koitti muutto uuteen kotiin. 
Kesä huilattiin, grillailtiin ja vietettiin perin-
teeksi muodostuneet juhannusjuhlat heinä-
ladon suojassa. Syksyllä sisustaminen pääsi 
toden teolla käyntiin.

Piha luonnon mukaan

Ensi kesänä on vuorossa piha, josta nyt lu-
men keskeltä näkyvät vain lentopallover-
kon telineet.
 Sanna tunnustaa, ettei ole kukkaihminen, 
vaan luonnollinen pelto- ja jokimaisema riit-
tää hyvin. Haaveissa on helppohoitoinen kas-
villisuus ja nurmikko, jotta kaikki vapaa-aika 
ei mene kitkemiseen. Papan palstan reunalle 
mahtuu peruna- ja kasvimaa. Juhon toive-
listalla häämöttää keinu-kiipeilyteline-yh-
distelmä ja trampoliini. Pihan viimeistelyyn 
tulee kuulumaan myös rakennustavaroiden 
varastona toimineen hallin purkaminen sekä 
terassin portaiden jatkaminen. Paitsi että 
portaat olisivat visuaalisesti upea täydennys 
taloon, vaatehuolto ja kulku pihan pyykin-
kuivatustelineelle helpottuisi.
 Sanna katselee olohuoneen isoista ikku-
noista lumista peltoa ja jokimaisemaa hy-
myillen, muistellessaan rakentamisen aikaa:
 - Viime uutenavuotena käytiin katsasta-
massa rakennustöiden etenemistä. Oli kau-
hean kylmä ja kova tuuli, seisottiin juuri 
pystytetyn terassin katveessa ulkona ja kat-
sottiin joelle, missä isi ja pappa kävivät am-
pumassa raketteja. Juho ei meinannut mil-
lään uskoa, että jo ensi talvena me asutaan 
näin ihanassa paikassa, ihan mummon ja 
papan naapurissa. 

Sanna otti yhteyttä Jukkataloon, sillä hänel-
lä oli ennakkokäsitys tunnetusta ja luotet-
tavasta rakentajasta. Myös Jupen entinen 
lapsuudenkoti naapurikylällä on Jukkatalon 
tuotantoa 80-luvulta, ja sitä asustaa nykyi-
sin Jupen veli perheineen. Tämäkin vahvisti 
ajatusta Jukkatalosta. Tarjouksia Sanna toki 
pyysi useammalta toimittajalta, mutta aja-
tukset loksahtivat yhteen vasta Jukkatalon 
myyjän kanssa.
 - Kun ei päästy samalle aaltopituudelle 
siitä, mitä olin hakemassa, niin en voinut 
tarttua niihin tarjouksiin. Aivan ihana Juk-
kamyyjä sitten auttoi. Ei esimerkiksi tiedetty 
millainen laina meillä oli mahdollista saada, 
niin kerroin jotain arvioita ja haaveita mitä 
talossa pitää olla. Kyllä helpotti, kun laskel-
mien jälkeen saimme kuulla, että laitetaan 
onnistumaan!
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Serkkukatraan tullessa 
kylään voi ulkovaatteet 

siirtää näppärästi eteisen 
liukuoven taakse piiloon. 
Vesikiertoinen lattialäm-

mitys kuivaa kamppeet 
sisäleikkien aikana.

Tilavan keittiön ikkunoista 
voi kokkailessa seurata 
lapsen touhuja pihalla. 

Keittiön kaapit löytyivät 
Jukkatalon vakiovalikoimasta, 

Keittiömaailman mallistosta.
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Juuri oikea hiekan harmaa sisämaali, X486, löytyi pitkien 
etsintöjen jälkeen. Valkoiset sisustusesineiden yksityiskohdat 
nousevat hienosti esiin eivätkä iän tuomat värimuutokset 
listoissa ja karmeissa tule näkyviin. 
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Vaatehuoneen  ja
makuuhuoneiden  

seinien maalisävyksi 
valikoitui Höyhen F487 

Tikkurilan Deco Grey 
-kartasta. 

Poistoilmalämpöpumppu 
on fiksusti peililiukuovien 
takana kodinhoitohuo-
neessa. Vesikiertolämmi-
tys saa lisäpontta talteen 
kerätystä huoneilmasta, 
ja pönttöuunin lämmityk-
sellä säästää mukavasti
sähkölaskussa, etenkin 
talvipakkasilla.
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Lämmin harmaa väritys 
jatkuu saunassa ja 
kylpyhuoneessa 
tuoden tunnelmaa. 
Vaniljanvalkoiseksi 
vahatut kuusilankku-
lauteet ja upotettu 
kiuas tuovat tilaan 
avaruutta. 

  36  ASU HYVIN  



  ASU HYVIN  39  38  ASU HYVIN  

Ei pöntömpi uuni! 
Yläosan leivinuuniin 

voi tulien sammuttua 
jättää vaikka pata- 
ruuan hautumaan.
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Uuden kodin suunnittelu alkaa aina varsinaisen 
talon ulkopuolelta: niin talon ulkonäköön 

kuin budjettiin ratkaisevasti vaikuttava 
tekijä on valitsemasi tontti.

Tunnethan 
tonttisi

Ensikertalaiselle voi tulla yllätyksenä, kuin-
ka moneen asiaan asuinalueen ja tontin va-
linta vaikuttaa. Moni huomioi työmatkan 
pituuden sekä päiväkotien ja koulujen sijain-
nit, mutta ei ehkä tule ajatelleeksi, että tontti 
määrittää talon kerrosluvun, neliömäärän, 
ulkopinnan värivalinnan ja katon mallin. 
Tontin valinnassa kannattaa huomioida ra-
kennuksen ja tontin ilmansuunnat, maaston 
korkeuserot, tieliittymän sijainti sekä maa-
perä ja asemakaavamääräykset.

Kun kiinnostava tontti sopivalta paikalta on 
kiikarissa, kannattaa soittaa tai tulla käy-
mään Jukkatalolla. Myyjämme auttavat sinua 
eteenpäin ja osaavat kertoa, sopiiko unelma-
talosi suunnittelemallesi tontille.

Maaperätutkimus maksaa, 
mutta kannattaa

Tarkemman kustannusarvion taloprojektille 
voi tehdä vasta sitten, kun tontti on tiedos-
sa. Maaperän kulut on hyvä selvittää aina 

KIIKARISSA UUSI KOTI

ihan ensimmäiseksi, sillä ne voivat vaihdel-
la todella paljon.

Maaperän tyyppi vaikuttaa siihen, paljon-
ko maarakennustöitä tarvitaan, ja millaiset 
perustukset uudelle kodillesi valitaan. Savi-
maa vaatii yleensä paalutukset, kun taas kal-
lio saattaa vaatia räjäytystöitä. Erinomaista 
rakennuspohjamaata on moreeni, sillä sille 
rakentaessa normaaliperustus riittää.

Maaperätutkimus on noin tuhannen – kah-
den tuhannen euron kustannus, mutta sillä 
voi säästyä kymmenien tuhansien eurojen 
yllätyksiltä myöhemmin. Tutkimuksen avulla 
selviää, kuinka paljon maata täytyy muokata, 
että sille voi rakentaa: paljonko pitää kaivaa 
tai tuoda uutta maata, tuleeko räjäytystöitä, 
tarvitaanko paalutuksia ja missä viemäriliit-
tymät sijaitsevat. Näin perustusten ja maa-
töiden kulut saadaan täsmällisesti tietoon ja 
kustannukset pysymään aisoissa.

Myyjämme selvittävät tonttiasi koskevat 
määräykset jo ennen kuin tapaatte ensim-

mäisen kerran. Voimme tehdä sinulle alus-
tavan sijoitusluonnoksen, josta näkee, mihin 
kairaukset kannattaa tontilla tehdä. Näin 
selviää, kuinka paljon maata täytyy muoka-
ta, että sille voi rakentaa. Me Jukkatalolla 
raivaamme sinulle tietä läpi määräysviida-
kon ja autamme sinua hankkimaan kaiken 
mahdollisen tiedon taloprojektiisi liittyen.

Rahoitusehdolla pelivaraa 

Tontin kauppasopimukseen kannattaa tehdä 
niin sanottu rahoitusehto, mikäli lainapää-
töstä ei ole vielä pankista saatu. Rahoitus- 
ehto tarkoittaa sitä, että kauppa on mah-
dollista purkaa, mikäli rahoitus tontille ei 
varmistukaan.

Rahoitusehto mahdollistaa varauksen teke-
misen kiinnostavaan tonttiin jo ennen lai-
napäätöstä, ilman huolta rahoituksen var-
mistumisesta.
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Täyteläinen klassikkoruoka risotto 
sopii niin arkeen kuin juhlapöytään. 
Risoton valmistamista pidetään usein 
haastavana, mutta hyvillä raaka-
aineilla ja muutamalla perusniksillä 
pääsee pitkälle tässäkin ruokalajissa.

KATRI DAHLSTRÖM KUVAT JENNI OJALA

3 x
rikas,  
rakas
risotto

RESEPTI
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RISOTTO neljälle

1–11/2 l kana- tai kasvislientä

  öljyä ja voita

1   sipuli

1–2  valkosipulin kynttä

3 dl  risottoriisiä

1–2 dl  valkoviiniä tai laimeaa  

  sitruunamehua

  suolaa

  pippuria

1 dl  parmesaania

VALMISTUS noin 20 min

1. Laita kattilaan litra vettä ja valmista siihen 

kana- tai kasvisliemi joko kuutiosta tai 

fondista (voit myös keittää liemen alusta 

saakka itse). Pidä liemi lämpimänä koko 

risoton valmistuksen ajan, jotta risotto ei 

lakkaa kypsymästä lientä riisin joukkoon  

lisätessä.

2. Pilko sipuli ja valkosipuli mahdollisimman 

pieniksi kuutioiksi. Laita kattilaan öljyä ja voita 

saman verran, lämmitä keskilämmöllä kunnes 

voi sulaa. Lisää kattilaan hienonnettu sipuli 

ja valkosipuli, kuullota muutama minuutti 

kunnes sipulit ovat läpikuultavia – varo ettei 

valkosipuli pala! Lisää sitten mukaan riisi ja 

sekoita niin, että riisikin muuttuu kuultavaksi.

 

3. Kaada sipulin ja riisin päälle valkoviini. 

Kun alkoholi on haihtunut ja viini imeytynyt, 

lisää joukkoon kuumaa kana- tai kasvislientä 

niin, että riisi peittyy reilusti. Sekoita neste aina 

lisäyksen yhteydessä hyvin riisin joukkoon – 

sekoittaminen irrottaa riisistä tärkkelystä, joka 

suurustaa risotosta samettisen.

4. Anna hautua miedolla lämmöllä niin, että 

neste on lähes kokonaan imeytynyt, ja lisää 

sitten taas lientä. Älä kuitenkaan anna risoton 

kuivahtaa! Jatka näin kypsennystä, kunnes riisi 

on valmista ja siinä on pienen pieni al dente 

-purutuntuma. Tarkista kypsymisaika paketista, 

yleensä noin 15–20 minuuttia. 

 

5. Siirrä kattila pois levyltä ja sekoita kypsään 

risottoon reilusti voita, raastettua parmesaania 

ja rouhittua pippuria. Tarkista maku ja mausta 

tarvittaessa lisää. Jätä risotto niin löysäksi, että 

se valuu lautasella. 

Viimeistele tarjolle esim. rouhimalla päälle 

pippuria, lorauttamalla sekaan hyvälaatuista 

oliiviöljyä tai koristelemalla basilikanlehdillä.
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Voit huomioida vierai-

den ruokavaliot helposti 

lisukkeita varioimalla. 

Näin jokainen voi valita 

annoksensa makumaa-

ilman omien mielty-

mystensä mukaan.  

Kata pöytä rennosti eri-

laisin kipoin ja kupein 

ja ammenna risotto 

suoraan padasta!

LISUKKEET

Valmista lisukkeiksi esimerkiksi kanan ohutleikkeitä, 

savulohta sekä sieniä ja pähkinöitä. Voit valmistaa 

lisukkeet sillä aikaa, kun risotto kypsyy.

 öljyä ja voita paistamiseen

 kapriksia 

 cashewpähkinöitä

 rosepippureita

 mausteita, esim. suolaa, paprikaa,

 valkosipulia 

 tuoreita yrttejä, esim. timjamia, basilikaa

1 pkt  broilerin ohutleike, miedosti suolattu

 Paista kanaleikkeisiin väri pannulla ja

 mausta ne esimerkiksi pippurilla, paprikalla

 ja valkosipulilla. Kypsennä kanat loppuun  

 uunissa paketin ohjeen mukaan. Leikkaa  

 kypsät kanat paloiksi tai suikaileiksi.

1 rs herkkusieniä, portobelloa, kantarelleja 

 tai muita sieniä

 Pilko sienet paloiksi tai siivuiksi. Paista  

 pannulla runsaassa voissa ja öljyssä,

 mausta suolalla, pippurilla ja timjamilla.  

 Paahda pähkinät kuivalla pannulla ja

 sekoita ne sienten kanssa.

1 pkt kylmäsavulohi

 Nostele lohisiivut kauniisti kulhoon. 

 Lämmitä pannulla kapriksia ja rose-

 pippureita, ripottele lohien päälle. 
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Oman kodin rakennusprojektissa on paljon liikku-
via osasia, joiden tulee pysyä hyppysissä: on aikatau-
lut 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 järjes-
tys merkittävässä roolissa. Omajukka-sovellus on kehi-
tetty sujuvoittamaan niin rakentamisen ensikertalaisen 
kuin kokeneemmankin konkarin rakennusprojektia.

Lisäämme Omajukka-sovellukseen kaikki tarvittavat 
dokumentit puolestasi, joten löydät kaiken olennai-
sen tiedon kerralla ja juuri silloin kun tarve vaatii, oli 
kyse sitten maksueristä tai yhteystiedoista. Sovellus 
kertoo, milloin luvat täytyy hakea ja millä aikavälillä 
eri osa-alueiden suunnittelu tulee hoitaa. Sinulle kuu-
luvia tehtäviä voit seurata sovelluksen selkeästä viik-
konäkymästä.

Fiilistele 3D-mallilla

Omaa kotia pääset perinteisen pohjapiirroksen lisäksi 
hahmottamaan etukäteen kolmiulotteisella mallilla. 
Kätevä Feel5D-palvelumme toimii tietokoneesi ja pu-
helimesi selaimessa, eikä vaadi erillisten ohjelmien la-
taamista ja asentamista.

Kolmiulotteisen mallin talostasi saat meiltä jo tarjouk-
sen mukana. Teemme luonnoksen joko kokonaan sinun 
toiveidesi pohjalta tai muokkaamme malliston talosta 
sinun perheellesi sopivan kodin. Mikäli haluat muutok-
sia, voit pyytää Jukkamyyjältäsi pohjakuvan päivitystä. 
Kun ammattilainen tekee muutokset, varmistetaan, että 
tärkeät rakennustekniset seikat tulevat huomioiduiksi.

Kolmiulotteisen mallin avulla voit ihmetellä taloa si-
sältä ja ulkoa ja esimerkiksi kokeilla erilaisia seinien 
ja lattioiden värejä. Pääset näkemään, millaisin askelin 
tuleva kotisi valmistuu ja millainen se tulee olemaan.

Omajukka
pitää

rakentajan
kartalla

Omajukan saat käyttöösi heti, kun kaupat talosta on tehty ja projekti alkaa.

Tutustu demoon: oma.jukkatalo.fi

Kuka on se oikea?

Oman kodin rakentaminen 
edellyttää paljon päätöksiä: 
melko isoja ja ihan pieniä, 
asuinalueesta seinälistoihin 
ja julkisivutyylistä saunan 
lauteisiin. Merkittävimpiin 
ratkaisuihin lukeutuvat 
talotoimittajan ja toimitus-
sisällön laajuuden valitse-
minen. Valinnanvaraa 
riittää, eikä homman 
kuulu olla arpapeliä.

Valintaa tehdessä mieti alkajaisiksi, mikä 
uudessa kodissa on sinulle ehdottomasti 
tärkeintä. Näin voit valita jatkoon talotoi-
mittajat, joilla on valikoimissaan juuri niitä 
yksityiskohtia, joista unelmoit. Kannattaa 
varmistaa myös sopimukseen mahdollisesti 
sisältyvät kumppanit: kuka toimittaa sau-
nan, keittiön, takan, ikkunat ja ovet sekä 
terassilasituksen?

Kannattaa valita talotoimittaja, joka on val-
mis käymään kanssasi yksityiskohtaisesti läpi 
kaiken, mitä toimitussisältöön kuuluu – ja 
varsinkin, mitä siihen ei kuulu. Toimitussi-
sältöjä talotoimittajien kesken vertaillessa 
eroja on vastuiden ja työnjaon suhteen esi-
merkiksi työmaasiivouksen ja rakennusteli-
neiden suhteen, vaikka toimitussisältö olisi 
nimellisesti sama.

Talonrakennusprojektin alkajaisiksi kannat-
taa pohtia myös, kuinka paljon haluat osal-
listua uuden kodin rakentamiseen. Se mää-
rittää sinulle sopivimman toimitussisällön. 
Jukkatalo tarjoaa kolme vaihtoehtoa: Muut-
tovalmis, Sisusta itse ja Talopaketti.

läpi. Esimerkiksi talomallia valitessa on hyvä 
tietää, millainen talo millekin tontille sopii. 
Jos rinnetontille myydään tasamaan talo, tu-
lee perustuksia varten tehtävistä maatöistä 
asiakkaalle lisää kustannuksia.

Valintoja tehdessä kannattaa kiinnittää huo-
miota myös pienellä painettuun tekstiin ja ta-
lomyyjän kanssa syntyvään henkilökemiaan. 
Keskustele etukäteen myös siitä, kuinka do-
kumentointi ja muu projektinhallinta raken-
tamisen edetessä hoidetaan.

Projektinhallintaa varten olemme kehittä-
neet sovelluksen, josta voit kätevästi seura-
ta työmaan vaiheita. Näin tiedät esimerkiksi 
sen, milloin kannattaa suunnata työmaalle 
kurkistelemaan urakan edistymistä.
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Mikäli haluat kääriä hihoja mahdollisimman 
vähän, on valintasi muuttovalmis Jukkatalo. 
Jos haluat sisustaa ja tehdä viimeiset pinnat 
omin käsin, sopii sinulle Sisusta itse. Jos taas 
haluat rakentaa itse tai omien kumppanei-
desi kanssa, on Talopaketti paras ratkaisu. 
Rakentamisen ensikertalaiselle suosittelem-
me Muuttovalmista, Talopaketti puolestaan 
kannattaa valita vain, jos omaa kokemusta 
rakentamisprojekteista.

Lähtökohtana luottamus

Vaikka rakentaminen on meille jokapäiväis-
tä hommaa, tiedämme, että asiakkaillemme 
projekti on iso, ainutlaatuinen asia – oma 
unelma muuttuu todeksi. On siis ensisijai-
sen tärkeää, että asiakas pystyy luottamaan 
meihin. Niinpä pidämme asiat selkeinä ja tii-
viisti yhteyttä koko projektin ajan.

Haluamme aina varmistaa, että talotoiveet 
ovat toteutuskelpoisia. Emme ole heti pyytä-
mässä nimiä paperiin, vaan katsomme kans-
sasi yksityiskohdat ja toimitusehdot rauhassa
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Rakennusprojekti pyörähtää käyntiin, 
kun kerrot meille toiveistasi ja 
tontistasi. Kerro myös aikataulusi 
ja budjettisi. Sitten me teemme 
luonnoksen ja tarjouksen 
uudesta kodistasi.

MUUTTOVALMIS

Muuttovalmis-toimitussisällössä saat toivei-
desi mukaisen kodin jouhevasti, ilman ai-
empaa rakennuskokemusta. Maatöiden ja 
lupahakemusten jälkeen Jukkatalon ammat-
tilaiset rakentavat kotisi muuttovalmiiksi asti 
sovitun aikataulun ja budjetin mukaisesti. 
Toimitussisältöön kuuluu myös sisustuspal-
velu, joka auttaa sinua ikioman kodin sisus-
tusratkaisuissa. Tämä on taatusti nopein ja 
vaivattomin tie uuteen kotiin!

TOIMITUSSISÄLLÖN VALINTA

SISUSTA ITSE

Sisusta itse -toimitussisällössä me teemme 
talon viimeistä pintaa vaille valmiiksi, ja sinä 
saat luoda kodin ilmeen inspiroivine sisus-
tuksineen. Halutessasi voit käyttää kaluste-
suunnittelijaamme sekä kotimaisia Jukka-
kalusteita. Oman käden jälki näkyy kodin 
pinnoissa ja voit vaikuttaa budjettiin työ-
panoksellasi.

TALOPAKETTI

Talopaketti-toimitussisällössä me teemme 
rakentamisen raskaimmat vaiheet puolesta-
si. Rakentamisen vaiva puolittuu, ja nopea 
pystytys Jukkatalon toimesta mahdollistaa 
omatoimisen rakentamisen säältä suojassa. 
Lisäksi rakentamisaikasi on lyhyempi kuin 
pitkästä tavarasta tehtynä. Omatoimisella 
rakentamisella voit vaikuttaa budjettiin ja 
saat hyvin yksilöllisen kodin.

Tuumasta
toimeen

Ihan alkajaisiksi sinun kannattaa pohtia, 
kuinka paljon haluat itse osallistua uuden 
kodin rakentamiseen. Mikäli mahdollisimman 
vähän, on valintasi toimitussisällöksi Muutto-
valmis Jukkatalo. Jos haluat sisustaa ja tehdä 
viimeiset pinnat omin käsin, sopii sinulle 
Sisusta itse. Jos taas haluat rakentaa itse tai 
omien kumppaneidesi kanssa, on Talopaketti 
paras ratkaisu.
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Oma ranta ja venepaikka, järviluonto ja valo. 
Niistä Markku Koposen ja Tiina Vaija-Koposen perhe 

haaveili etsiessään uutta kotia Savon sydämestä Kuopiosta. 
Kun täydellinen tontti osui kohdalle, päätyi perhe 
rakentamaan oman näköisen, modernin hirsitalon. 

HILKKA HAAGA KUVAT HENRI LUOMA

MEIDÄN KODIN TARINA
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MEILLÄ ASUU

Isä Markku, yritysten kansainvälistymisen 
asiantuntija
Äiti Tiina, palvelupäällikkö ict-yrityksessä
Sofia, 15-vuotias yleisurheilija ja voimistelija
Akseli, 13-vuotias pelaaja, niin salibandyn 
kuin tietokoneen
Skippy, 17-vuotias parsonrussellinterrieri

KOTI 

Arkkitehdin suunnittelema 148 neliön 
yksikerroksinen hirsitalo Kuopion 
Saaristokaupungissa. Toimitussisältö 
Jukkatalon Sisusta itse.

MEIDÄN KODIN TOP 3

#1  Avaruuden tuntu
 Tilava olohuone-keittiö-ruokailutila ja 
 näkymän järvelle avaavat lasiseinät. 
 On tilaa elää ja hengittää.

#2  Hirsi
 Sisällä vaalea puu ja julkisivussa
 tummat hirrenpäät. Hirsi on
 näyttävä, luonnonläheinen
 materiaali, josta on moneksi.

#3 Makuuhuone
 Privaatti vaatehuone ja wc
 makuuhuoneen yhteydessä
 ovat arjen luksusta!

SSaaristokaupunki on nimensä mukaisesti runsaan ran-
taviivan kaupunginosa Kuopiossa, vain muutaman ki-
lometrin päässä keskustasta. Tumma, moderni hirsitalo 
seisoo rantatöyräällä ja katselee kuulaaseen Kallaveteen. 
Eteiskäytävästä sisään tullessa, näyttävän 70 neliön 
olohuone-keittiötilan läpi kulkiessa, huomio kiinnittyy 
isojen ikkunoiden takaa avautuvaan järvimaisemaan – 
ja lopulta takan vieressä torkkuvaan pieneen, valkoi-
seen koiraan. Parsonrussellinterrieri Skippy, 17-vuoti-
as muori, on nokosilla lempipaikassaan takan äärellä.
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Pitkän tähtäimen projekti

Koposten sydän sykkii veneilylle ja yhdessäololle. Es-
poossa asuessaan heillä oli purjevene, mutta Kallave-
dellä operoidaan moottoriveneellä. Veneily on koko 
perheen harrastus, ja myös kalastus kiinnostaa varsin-
kin 13-vuotiasta Akselia. Kysyttäessä muista ensi kesän 
suunnitelmista Markkua hieman hymyilyttää.
 – Venelaituri, pihatyöt ja autotalli. Viime syksyhän 
oli pitkä ja lämmin, niin silloin ajateltiin, että autotalli 
olisi tehty muuton jälkeen syksyllä. Nyt kuitenkin lu-
met tulivat niin aikaisin, ettei perustuksia ehditty rou-
dalta tekemään. 
 – Niin ja kodinhoitohuone on vielä vähän kesken, 
mutta silti käytössä. Meillä oli tähän hieman erilainen 
suunnitelma, että miten saadaan toiminnot ja enem-
män säilytystilaa. Jo rakentamisen aikana oli ajatus, 
että tämä tulee valmiiksi sitten viimeisenä. Sehän toi-
mi käytännössä varastonakin, Tiina täydentää.
 – Pihaan tulee helppohoitoinen ja ympäristöön sopiva 
suunnitelma. Alapihalle tulee nurmikkoa, joka onkin jo 
istutettu, lisäksi ihan kunttaa ja pihlajaa, järviluonnon 
suuntaan kumartavaa kasvillisuutta. Yläpihalle, teras-
sin ja autotallin väliin, tehdään kivetys.
 Työlista voi kuulostaa pitkältä, mutta pariskunnalla 
on jo yksi yhteinen taloprojekti takanaan. Molemmat 
pitävät remonttihommista ja nikkaroinnista, ja Tiina 
on myös ahkera kädentaitaja, neuloja.

Rantatontti sen olla pitää

Perheen isä Markku lähti aikoinaan ylioppilaskevään 
jälkeen Kuopiosta etelään opiskelemaan. Se reissu kes-
ti parikymmentä vuotta. Jossain vaiheessa alkoi itää 
ajatus, että miksipä ei palata ruuhka-Suomesta takai-
sin Savoon. Kuopiossa on ihastuttavan järviluonnon 
lisäksi vireä yliopistokampus, ihmisiä eri puolilta Suo-
mea ja keskuskaupungin palvelut. Työkuviot järjestyi-
vätkin helposti, ja pian perhe huomasi rakentavansa 
taloa unelmapaikalle.
 – Ensisijaisesti haettiin omaa rantaa. Kävimme kat-
somassa muutamia valmiitakin taloja, mutta ei ne oi-
kein iskeneet, kertoo perheen äiti Tiina.
 Lopulta löytyikin juuri oikea tontti: läheltä keskustaa 
ja järvinäkymällä. Yksityinen maanomistaja pilkkoi ja 
möi osissa suurempaa kokonaisuutta uusille rakentajil-
le. Koposten tontilla oli vanha rantasauna, jonka edel-
linen omistaja toivoi säilytettävän. Testikylpemisen ja 
koleaan Kallaveteen kastautumisen jälkeen päätettiin, 
että sauna saa jäädä, ja seuraavan kesän lomasuunni-
telma onkin saunaremontti!
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Vanha koira oppi uuden 
kujeen uudessa kodissa. 

Ennen sohvakoirana 
tunnetun Skippyn uusi 
vakiotorkkupaikka on 

taljalla, Tulikiven 
takan vieressä.
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Koposet tykkäävät laittaa 
ruokaa yhdessä. Keittiöön 
toteutettiin reilun kokoinen 
tammirunkoinen saareke, 
joka pitää sisällään astian-
pesukoneen, uunin, liesitason 
ja kaappeja. Integroitu
liesituuletin nousee esiin 
valkoisesta kvartsitasosta.

Toiminnallinen talo

Jos toimintaa on luvassa kesälomalle, niin riittää sitä 
perheen arjessakin. Yleensä Tiina nousee ensin ja nap-
sauttaa kahvit päälle. Päivään valmistaudutaan aamiai-
sella näyttävän ja kookkaan, kolmimetrisen keittiösaa-
rekkeen äärellä. Aamiaiskaappi on Tiinan mukaan toi-
minut heillä hyvin: kaappirivi näyttää siistiltä, siellä 
on sievästi kodinkoneet ja mahdolliset aamun sotkut 
piilossa. Teinit lähtevät kahdeksan aamuina samalla 
kyydillä keskustaan. Koulu- ja työpäivän jälkeen tul-
laan takaisin kotiin kukin vuorollaan, yleensä lapset 
ennen vanhempia. Nuoriso käyttää Skippyn ulkona ja 
sitten välipalan kautta harrastuksiin: Akseli harrastaa 
salibandya,	Sofia	yleisurheilua.	Lisäksi	Sofia	valmentaa	
nuorempia tyttöjä joukkuevoimistelussa. 
 Espoossa asuttiin kolmikerroksisessa rivitalossa, jos-
sa elämä meni porrastreeniksi. Uuden kodin Tiina ja 
Markku halusivat yhteen tasoon. Koska haaveissa oli 
iso ja näyttävä keittiön ja olohuoneen yhdistävä oles-
kelutila, niin kaksi- tai useampikerroksisessa pohjassa 
toteutuskin olisi edellyttänyt talolta paljon enemmän 
neliöitä.

Oman näköisiä valintoja

Koposet hahmottelivat ensin mielessään perinteistä 
puutaloa. Erityyppisiä talovaihtoehtoja katsellessa hir-
sivaihtoehto alkoikin vähitellen kiinnostaa. 
 – Hirren ulkonäkö ja massiivisuus miellytti. Havait-
simme, että hirrestä voi rakentaa myös modernin ta-
lon. Sen lisäksi ekologisuus ja sisäilman laatu, tämän 
tyyppiset asiat nousivat ratkaiseviksi tekijöiksi. 
 Talon suunnitteli arkkitehti, jonka piirrosta kilpai-
lutettiin eri talotoimittajilla. Koska sekä Markku että 
Tiina matkustavat työn vuoksi jonkin verran, alusta 
lähtien itse rakentaminen ei ollut heille sopiva vaihto-
ehto. Sisusta itse -toimitus täytti hyvin itse tekemisen 
määrän remonttihenkisille ja visuaalisuutta vaaliville 
Koposille. Vastaavaa toimitussisältöä pyydettiin myös 
muilta talotoimittajilta, mutta vertailussa voiton vei 
Jukkatalo.
 – Saatiin luotettava toimittaja, joka pysyi aikatau-
lussa ja budjetissa. Myös talon takuu tulee rakentajan 
kautta, Markku kiittelee.
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Kymmenen pisteen työmaa

Maatyöt alkoivat heinäkuussa, perustukset 
ja sokkeli valmistuivat elokuussa. Hirsitoi-
mitus saapui syyskuun lopussa. Jukkatalon 
rakennusmiesten voimin runko pystytettiin 
parissa, kolmessa päivässä ja nopeasti sääl-
tä suojaan. 
 Lämmitysjärjestelmäksi oli valittu maa-
lämpö ja takka. Toisena vaihtoehtona kil-
voitteli kaukolämpö. Markku kertoo tyytyväi-
senä, että nyt, kun perhe on asunut talossa 
puolisen vuotta, näyttää sähkön kulutus jo 
pienemmältä. Maalämpöinvestointi näyttää 
maksavan itsensä takaisin nopeasti.
 – Täällä on välillä jopa kuuma, kun tak-
kaa käytetään niin ahkerasti.
 Maalämmölle tehtiin porakaivo, marras-
kuussa valmistui lattiavalu, ja samalla saa-
puivat ikkunat ja ovet. Joulun ja tammikuun 
aikana Markku ja Tiina pääsivät itse teke-
mään pintoja, vastaanottamaan ja asenta-
maan kalusteita, ja toukokuun lopulla kan-
nettiin muuttolaatikot sisään. Koko seinän 
levyisen terassin lasitukset asennettiin lop-
pusyksystä.
 Talotoimittajan valintaan Koposilla vai-
kuttivat päällimmäisinä tekijöinä helppous 
ja toimittajan uskottavuus.  
 – Olemme olleet enemmän kuin tyytyväi-
siä Jukkataloon. Kommunikointi ja asiakas-
palvelu oli hyvää niin myynnin kuin rakenta-
misen aikana, mitä kyllä odotettiinkin. Työ-
päällikkö Turusen Makke kommunikoi koko 
ajan meille päin, niin tosi hienosti sujui, ei 
tarvinnut esimerkiksi odottaa jonkin aiem-
man työvaiheen valmistumista. Perinteisellä 
– tai sanotaanko kokeneella – toimijalla ko-
rostuivat luotettavuus ja toimitusvarmuus, 
Markku kehuu.

Markku ja Tiina halusivat,
että sisältä kodin yleisilme
on vaalea ja että hirren ilme 
pääsee oikeuksiinsa. Peitto-
maalaus ei tullut kyseeseen, 
joten hirsi sai pintaansa 
vaalean vahauksen. 
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Keraamisen, korkeakiiltoisen 
valkoisen laatan koko on 

60x60 cm. Iso laatta vaatii 
vähemmän saumaa, joten 

lattian kiilto pääsee 
oikeuksiinsa.
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Kompaktin makuu-
huoneen sängyn-

päädyn takaa löytyy 
ylellinen walk-in-

vaatehuone ja
erillinen wc.

Koko talon levyisellä,
täysin lasitetulla terassilla 
voi viettää aikaa myös 
poreammeessa.
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Kodin saunassa
katseen kiintopiste
on Magnum-kiuas.
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Hirren
suosio 
kestää
Suomalaisille rakasta materi- 
aalia, hirttä, on nähty viime 
vuosina yhä enemmän niin 
julkisrakentamisessa kuin 
omakotialoituksissakin.

Hengittävä hirsi on hyvä kosteuden 
säätelijä, joka parantaa sisäilmaa ja 
on myös allergiaystävällinen valin-
ta. Hirsi varaa ja tasaa hyvin lämpöä, 
ja sitä käytetäänkin usein matalae-
nergiataloissa. Pienrakentajalle hirsi 
on myös esteettinen valinta: se sopii 
perinnemalleihin mutta hyvin myös 
moderniin taloon. Hirren akustiikka 
on pehmeä, mikä lisää asumismu-
kavuutta.

Hirsirakennuksen hiilijalanjälki on 
muihin rakennusmateriaaleihin ver-
rattuna pieni, sillä hirsi on myös hii-
linielu: kun puu käytetään pysyvään 
kohteeseen, sitoo se hiiltä niin kauan 
kuin rakennus kestää. Mitä taas kes-
tävyyteen tulee, hirsi on varsin pitkä-
ikäinen materiaali. Satavuotinenkaan 
hirsimökki ei ole harvinaisuus.

Hirsijukassa yhdistyy paras
palvelu ja hienoin hirsi

Hirsitalosta haaveilevalle Jukkatalon 
Hirsijukka on mainio valinta. Hirsi-
jukka-rakenne valmistetaan Kontio-
tuotteen hirrestä. Kontio-hirret ovat 
kotimaista laatua ja hirsiteknologian 
huippua: yritys panostaa tutkimus- ja 
kehitystyöhön sekä hirren teknisiin 
ja visuaalisiin ominaisuuksiin, kuten 
painumattomuuteen ja eri kulmalii-
toksiin eli salvoksiin. Sekä Jukkatalo 
että Kontio kuuluvat PRT-Forest-kon-
serniin, joten rakennusprojektin al-
kaessa tieto tehtaiden välillä kulkee 
hyvin, taaten ensiluokkaisen palvelun 
ja toimitusvarmuuden.



Sisustus on kodin
toiminnallisuutta

ja viihtyisyyttä

Ammattilaisen kanssa tehtyjen valinto-
jen pohjalle on helppo toteuttaa kodille 
ilme, joka kestää aikaa. Sisustusammat-
tilainen osaa kysyä oikeita asioita, jotka 
auttavat löytämään käyttötarkoituksiisi 
ja tyyliisi sopivimmat ratkaisut – esimer-
kiksi trendejä hyödyntäen tai soveltaen.

Jukkatalon Muuttovalmis-toimitussi-
sältöön kuuluu ainutlaatuisen kattava 
kaluste- ja sisustuspalvelu, joka auttaa 
sinua saamaan juuri sellaisen kodin, jos-
ta haaveilet – ilman lisähintaa.

Tyylikäs koti lattiasta kattoon

Kalustesuunnittelija tekee tarvekartoituk-
sen pohjalta suunnitelman kodin kiinto-
kalusteista, säilytysratkaisuista ja keittiön 
toiminnallisuudesta. Kumppanitoimittaji-
emme vaihtoehdot tulisijoista, portaista, 
saunoista, kylpyhuone- ja keittiökalus-
teista miellyttävät monta makua.

Sisustussuunnittelun lähtökohtana pide-
tään aina asiakkaan kalustesuunnittelus-
sa valitsemia kiintokalusteita. Suunnit-
telu alkaa lattian valinnalla. Jukkatalon 
korkealaatuista ja laajaa parkettien, la-
minaattien ja laattojen valikoimaa päi-
vitetään jatkuvasti rakentajien toiveiden 
mukaan. Lattian jälkeen valitaan seinien 
pintamateriaalit – tapetit, laatat ja maa-
lipinta. Lopuksi sisustus viimeistellään 
valitsemalla kodin tyyliin sopivat väli- 
ovet, kattopaneeli ja listat.

Sokerina pohjalla Jukkatekniikka toteut-
taa ja asentaa kauniit ja toimivat kodin-
koneet sekä LVIS-kalusteet projektisi ai-
katauluun saumattomasti sopien.

LUE LISÄÄ SISUSTUSPALVELUSTA
JUKKATALON NETISTÄ! 

JUKKATALON
SISUSTUSPALVELU
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Rakentajan unelmien täyttymys
on nähdä oma koti valmiina
– ja unelmien mukaisena.

Toimiva koti…

Kodin sisustuksessa halutaan tuoda esiin 
omia mieltymyksiä ja sisustaa koti omalla ta-
valla. Makuja ja tyylisuuntia on monia, mut-
ta yksi sisustuksen tärkeimmistä funktioista 
on edistää kodin toiminnallisuutta. Esimer-
kiksi keittiön sisustus tulisi suunnitella niin, 
että lämmön ja kylmän lähteet sekä sähkö ja 
vesi ovat riittävän kaukana toisistaan. Am-
mattilainen antaa parhaat vinkit yksilöllisen 
ja toimivan kokonaisuuden toteuttamiseksi 
ja osaa huomioida eri materiaalien ominai-
suudet; laadun, kestävyyden, käyttötarkoi-
tuksen ja ulkonäön.

…on kaunis koti!

Materiaalivalinnoissa, väreissä ja tyylisuun-
nissa on valtavat määrät vaihtoehtoja. Värit 
ja pintamateriaalit toimivat taustana kalus-
teille, tekstiileille ja koko sisustukselle. No-
peasti vaihtuvien trendivärien käyttö ka-
lusteissa, seinissä tai muissa pysyvimmissä 
ratkaisuissa on syytä tehdä harkiten. Suoma-
lainen rakentaja pitääkin useimmiten yksin-
kertaisesta, vaaleasta ja modernista tyylis-
tä, joka on loistava pohja, jota voi maustaa 
kulloinkin vallitsevilla trendeillä. 

Toisaalta ajatonta ilmettä toivovan koti voi 
näyttää myös kolkolta tai kliiniseltä, jos mi-
tään ei uskalla tehdä. Punaisen langan löytä-
miseksi on hyvä käyttää asiantuntijan apua 
– hän myös tietää, millä yksityiskohdilla voit 
haluamaasi tyyliä luoda. Esimerkiksi retron 
tuntua tuo muotoilun lisäksi kullekin aika-
kaudelle ominainen kalusteen tai esineen 
valmistustapa, materiaali tai väri.
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Vinkit tämän hetken trendeistä
kokosi Jukkatalon sisustus-
suunnittelija Sari Helin.

SARI HELIN KUVAT RTV-YHTYMÄ

Sisustustrendit



  ASU HYVIN  75

Lämpimät sävyt

Pitkään suosiossa olleet harmaat ovat pikku-
hiljaa tehneet tilaa lämpöisemmille beigen 
ja hiekan sävyille. Trendikkäitä ovat myös 
murretut mausteiset sävyt, kuten oljenkel-
tainen ja terrakotta.

Viherkasvit ja -sisustaminen ovat innosta-
neet monia viime aikoina, ja koteihin va-
litaan paljon vihreän eri sävyjä. Ne luovat 
tilaan viihtyisyyttä ja rentoutta. Myös mus-
taa käytetään rohkeasti niin ovissa, seinissä, 
kiintokalusteissa kuin laatoissakin.

Aidot materiaalit

Sisustuksen muotomaailma on selkeästi pyö-
ristynyt, mikä näkyy monissa kalusteissa – 
esimerkiksi rottinkikalusteet ovat löytäneet 
tiensä koteihin. Tekstiileissä suositaan aito-
utta: valitaan pellavaa, sisalia, juuttia, nah-
kaa ja taljoja. Trendimateriaaleihin lukeutuu 
myös sametti.

Valintoja tehdään enenevissä määrin eko-
logisin perustein. Esimerkiksi pitkäikäinen, 
uuden veroiseksi käsiteltävissä oleva parketti 
vie tilaa laminaateilta ja vinyyleiltä.

Tapetit

Tapetit ovat taas kasvattaneet suosiotaan. 
Niillä saa tiloihin helposti mielenkiintoa ja 
erilaisia, vahvojakin tunnelmia. Erityisesti 
kukka- ja kasviaiheiset tapetit ovat nyt kysyt-
tyjä. Sisustusmyymälöissämme onkin useam-
pi tapettikirja asiakkaidemme käytettävissä.

Metallit

Lämpimämmät metallisävyt, kuten messin-
ki ja ruusukulta, ovat olleet jo jonkin aikaa 
trendeissä mukana. Lämpimät metallit näky-
vät esimerkiksi valaisimissa, kalusteiden veti-
missä ja piensisustustuotteissa. Myös mustia 
metallikehyksisiä lasiseiniä tilanjakajina ja 
suihkuseininä on alkanut näkyä sisustuksis-
sa viime aikoina. 

Persoonalliset kodit

On hienoa, että trendinä on ollut myös pit-
kään persoonalliset kodit, joissa kerroksel-
lisuus saa näkyä. Kirpputoreilta ja netistä 
etsitään vanhoja kalusteita uusien rinnalle. 
Tärkeintähän on sisustaa koti oman näköi-
seksi, itselleen ja perheelleen viihtyisäksi ja 
toimivaksi – sellaiseksi, jossa kaikkien on 
hyvä olla.
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Tikkurilan
vuoden 2020
väri on lempeän
keltainen H300
Lemonade.



Roth 
lattialämmitys-
järjestelmät

- Täydellinen valinta
uudisrakennuksiin

ROTH FINLAND OY · Sysimiehenkatu 12 · 10300 Karjaa · Puh. 019 440 330 · S-posti: service@roth-finland.fi · roth-finland.fi · facebook.com/RothFinland

Roth X-PERT® S5 lattialämmitysputki
> Putkikoko 10,5 – 16 – 20 mm
> 70, 90, 120, 200, 600 ja 650 m kiepit
> Erittäin joustava ja taipuisa
> Putket on hyväksytty 70°C asteiselle (hetkellisesti 95°C)

lämpötilalle sekä 6 bar:in paineelle

Roth lattialämmitysjakotukki
> Toimitetaan virtausmittareilla tai ilman, 2-12 piiriä
> Täydennetään jakotukin tarvikkeilla
> Mahdollista yhdistää jakotukit

Roth Touchline huonetermostaatti
> Keskusyksikkö 4, 8 tai 12 kanavaa
> Langaton asennus keskusyksiköstä termostaateille
> Säätö suoraan huonetermostaatista tai iPhone-sovelluksella
> Esiohjelmoidut asetukset helpottavat järjestelmän asennusta

Roth Universal jakotukkikaappi
> Vesitiivis jakotukkikaappi, 550, 800 ja 1150 mm
> Yleismalli, pinta-asennettuna tai seinään upotettuna
> Kaapissa olevat kiinnitykset ovat sää dettävissä
> Helppo ja joustava asennus

Roth 
lattialämmitys-
järjestelmät

- Täydellinen valinta
uudisrakennuksiin

ROTH FINLAND OY · Sysimiehenkatu 12 · 10300 Karjaa · Puh. 019 440 330 · S-posti: service@roth-finland.fi · roth-finland.fi · facebook.com/RothFinland

Roth X-PERT® S5 lattialämmitysputki
> Putkikoko 10,5 – 16 – 20 mm
> 70, 90, 120, 200, 600 ja 650 m kiepit
> Erittäin joustava ja taipuisa
> Putket on hyväksytty 70°C asteiselle (hetkellisesti 95°C)

lämpötilalle sekä 6 bar:in paineelle

Roth lattialämmitysjakotukki
> Toimitetaan virtausmittareilla tai ilman, 2-12 piiriä
> Täydennetään jakotukin tarvikkeilla
> Mahdollista yhdistää jakotukit

Roth Touchline huonetermostaatti
> Keskusyksikkö 4, 8 tai 12 kanavaa
> Langaton asennus keskusyksiköstä termostaateille
> Säätö suoraan huonetermostaatista tai iPhone-sovelluksella
> Esiohjelmoidut asetukset helpottavat järjestelmän asennusta
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> Vesitiivis jakotukkikaappi, 550, 800 ja 1150 mm
> Yleismalli, pinta-asennettuna tai seinään upotettuna
> Kaapissa olevat kiinnitykset ovat sää dettävissä
> Helppo ja joustava asennus

Lamella Prime Palatsitammi -laminaatti
Lamella Tammi Natur 1S 
188 Valkomatta -parketti

Laadukkaat Lamella-parketit, -laminaatit ja 
-vinyylilankut hivelevät silmää kauneudellaan. 
Ammattitaitoinen henkilö kuntamme auttaa 
sinua valitsemaan kotiisi parhaiten sopivan 
lattiavaihtoehdon laajoista valikoimistamme.  
Tervetuloa ostoksille!

www.lamella.fi

Lamella – elämäsi lattiat! 

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

Lattia on Lamellaa



Tule inspiroitumaan:

Rakenna ja remontoi messut  
Vantaa 24.–26.1.2020

Kesän asuntomessut  
Tuusula, heinäkuu 2020

Pinnan alla helppokäyttöinen kotimainen Vieser One -lattiakaivo huolehtii, 
että kaikki toimii aina luotettavasti. Näyttävät kansiratkaisut kuten  
Vieser Line antavat ilmaisulle vapauden.

www.vieser.fi

Katso pintaa 
ja syvemmälle

Sinä valitset tulisijan, 
me hoidamme loput

Elävä tuli jokaiseen kotiin

Myyntinäyttely ja palvelupiste:

TaloTalo, Kalustetie 1, 01720 VANTAA 
Palvelunumero 010 2290 750 
asiakaspalvelu@valmistuli.fi 

Löydät meidät myös:

@valmistuli Valmistuli valmistuli.fi

Voit tehdä valintasi  
laajasta, yli 500 tuotteen  

valikoimasta

Tarkan suunnittelun ja 
laadukkaan takuuasennuksen 
myötä tulisija on käyttövalmis 

jopa muutamassa tunnissa
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Perustava on Suomen suurin betoniperustusten 
suunnittelija ja urakoitsija. Palveluihimme kuuluvat 

perustukset pien- ja kerrostaloihin, hoivarakennuksiin 
sekä eri kokoisiin toimitiloihin. Valamme väestönsuojat 

ja toteutamme tukimuurit. Kellarit ja muut betonirungot 
valmistamme omalla elementtitehtaalla Lammilla.

Toimintamme perustuu vastuullisuuteen, luottamukseen 
ja tinkimättömään laatuun. Tavoitteemme on olla 

rakennusalan halutuin kumppani.

Kestäviä
kivijalkoja
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010 292 6990  //  myynti@perustava.fi
perustava.fi

IT’S IN OUR NATURE WWW.NIBE.FI

ÄLYKÄS.  
VARMA VALINTA.  
LUONNOLLISESTI.

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

• maalämpö
• ilma-vesilämpö
• poistoilmalämpö  

• ilmanvaihto
• aurinkosähkö
• etähallinta 



Ruukin katto  
Takuulla luotettavin

Ruukilta saat kaiken 
tarvittavan vesikatollesi 

lähes 60 vuoden 
kokemuksella.

 
ruukki.fi
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Liukuovi on trendikäs sisustuselementti. Ovi voi liukua kotisi tyyliin sopivassa liuku-

kiskossa tai se voi kätkeytyä seinän sisään. Liukuovilevymme sopivat muotoilultaan 

täydellisesti yhteen saranoitujen ovien kanssa. Viimeistele liukuovi haluamallasi värillä 

tai viilulla sekä mieluisilla lisätarvikevalinnoilla. Vetimien ja muiden tarvikkeiden uudet 

värivaihtoehdot ovat Gold, Silver, Bronze, Stainless ja Black.

Avaa ovi mahdollisuuksiin www.jeld-wen.fi

Sisusta ja 

säästä tilaa  

liukuovilla

Kuva: musta Craft 101 Slide massiivipeiliovi, musta Retro-liukukisko ja soikea kuppivedin bronze UUTUUS!


