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Unelmista 
koteja pitkällä 
tähtäimellä
Harva saattoi aavistaa, millainen vuosi 2020 tulisi 
olemaan. Epävarmuus heijastui luonnollisesti myös 
talokauppoihin, ja vaati meiltä sopeutumista sekä uu-
sien toimintatapojen omaksumista. Tällaisina hetkinä 
vuosikymmenten kokemuksemme näkyy: rakentami-
nen jatkuu ja uudet kodit valmistuvat ajallaan. Vaikka 
etätapaamisista tuli uusi normaali, ei se vähentänyt 
läsnäoloamme asiakkaidemme projekteissa.
 Myös teidän, asiakkaidemme, näkökulmasta kyse 
on yhtä poikkeuksellista vuotta kauaskantoisemmas-
ta asiasta. Uudessa kodissa eletään vuosia, usein jopa 
vuosikymmeniä. Me Jukkatalolla kannustamme pitä-
mään haavetta uudesta kodista yllä myös epävarmoi-
na aikoina ja viemään sen todeksi. On hyvä hetki py-
sähtyä tarkastelemaan omia asumisen arvoja: olisiko 
lisäneliöille tai uudenlaisille tiloille tarvetta kotona 
vietettävän ajan ja etätyön lisääntyessä?
 Tässä lehdessä kurkistetaan rakentamisen eri 
osa-alueisiin matalalla kynnyksellä. Voit tutustua esi-
merkiksi rakentamisen kokonaiskustannuksiin ja eri-
laisiin toimitussisältöihimme. Lehti tarjoaa jokaiselle 
rakentajalle ja talosta haaveilevalle jotakin. Mukaan 
on valittu tänä vuonna kolme inspiroivaa tarinaa asi-
akkailtamme eri puolilta Suomea – kiitos, että toivo-
titte meidät tervetulleiksi koteihinne!
 Olemme vastanneet ekologisen hirsirakentamisen 
trendiin uudella Hirsijukka-mallistollamme, jota esitel-
lään lyhyesti sivulta 24 alkaen. Ajattoman modernin 
malliston pohjaratkaisuissa on panostettu käytännöl-
lisyyteen sekä yhteiseen ajanviettoon. Mikä parasta 
– Hirsijukat toimitetaan yhdellä sopimuksella täysin 
muuttovalmiina, mikä tuo helppoutta ja turvallisuut-
ta elämänne suurimpaan hankintaan.
 Jos kaipaat lisää inspiraatiota ja tietoa, voit tilata 
veloituksetta talokirjamme ja Hirsijukka-esitteemme. 
Et ole sidottu tiettyihin malleihin, vaan voit aina lä-
hestyä myyjää oman suunnitelmasi kanssa. Meille tär-
keintä on, että lopputulos vastaa toiveitasi ja tuntuu 
kodilta. Toivottavasti saat tästä lehdestä inspiraatiota 
ja tarvitsemaasi tietoa rakentamisesta. Jukka-edusta-
jamme auttavat mielellään, mikäli jokin asia jäi as-
karruttamaan.

Mukavia lukuhetkiä!
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MEIDÄN KODIN TARINA

Jyväskyläläiset Maria ja Heikki rakensivat
uuteen elämänvaiheeseen sopivan kahden

aikuisen kodin, jossa viihtyvät myös
lapset ja ystävät. 

KATRI DAHLSTRÖM KUVAT HENRI LUOMA

Laatua,
tilaa ja

tunnelmaa
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MEILLÄ ASUU

Heikki, talousjohtaja media-alan yhtiössä
Maria, asiakkuuspäällikkö koulutuskunta-
yhtymässä

KOTI

Asiakkaan ja Jukkatalon yhdessä suun-
nittelema 117-neliöinen yksikerroksinen
hirsitalo Jyväskylän Palokassa.
Toimitussisältö Muuttovalmis.

MEIDÄN KODIN TOP 3

#1 Projektinhallinta
 Aikataulu ja kustannukset pysyivät
 sovitussa, ja Omajukka-palvelu
 oli todella kätevä.

#2 Muuttovalmis
 Toimitussisältö oli Jukkatalolla
 tismalleen nimensä mukainen.

#3 Hirsi
 Kaunispintainen, luonnonläheinen
 hirsi hurmaa päivästä toiseen. 

Marian ja Heikin Hirsijukka-koti valmistui Palokkaan 
marraskuussa 2019. Uusi koti sijaitsee paitsi kauniin 
idyllisessä, myös varsin tutussa maisemassa pienen 
järven rannalla.
 – Tähän pihaan ajoin ensimmäisen kerran jo vuonna 
-86, melkoisen onnistuneeksi osoittautuneella riiuureis-
sulla, naurahtaa Heikki kertoessaan tontin taustoista.
 Tuolloin samalla paikalla sijaitsi Marian nuoruus-
ajan koti, poikkeusluvalla mökkiseudulle rakennettu 
omakotitalo. Talo kärsi vuosien varrella niin pahoista 
kosteusvaurioista, että lopulta edessä oli purkaminen. 
 Maria ja Heikki suunnittelivat aluksi talon tilalle va-
paa-ajan asuntoa. Samoihin aikoihin muuttivat perheen 
lapset yksi kerrallaan kotoa opiskelupaikkakunnilleen, 
joten Mariasta ja Heikistä alkoi tuntua, että kahdestaan 
olisi järkevämpää asua ja ylläpitää pienempää taloa 
kuin turhan isoksi jäänyttä taloa ja sen päälle myös 
vapaa-ajan asuntoa. 
 Niinpä pariskunta päätyi rakentamaan uuden kodin 
puretun talon paikalle. Aiemman talon poikkeuslupa 
antoi raamit talon koolle ja tontille sijoittumiselle. Kun 
taustalla oli kosteusvaurioita ja perheessä sekä allergiaa 
että astmaa, ei seinämateriaalia tarvinnut pohtia: nyt 
rakennetaan laadukkaasti toteutettu talo kotimaisesta 
puusta.
 – Ja nyt kun koti on valmis, meistä tuntuu, että eläm-
me suomalaisessa unelmassa. Kauniista, tunnelmallises-
ta hirsikodista avautuu järvimaisema. Pihalla on tilaa 

M

Marian ja Heikin
mukaan parasta 
arjessa on nyt kaunis, 
huolella viimeistelty 
koti. Erityisen ihastu-
neita he ovat hirren 
luomaan lempeään 
tunnelmaan ja peh-
meään akustiikkaan.

olla ja touhuta. Saunarakennuksessa voi myös yöpyä ja 
työskennellä. Lapset ja ystävät mahtuvat meille myös 
pidemmille visiiteille, iloitsee Maria lopputuloksesta.
 Uusi koti toteutettiin Muuttovalmis-toimituksella. 
Talotoimittajaa pohtiessa niin sanottu avaimet käteen 
-toimitus ei ollut aluksi tarkkana kriteerinä, mutta kun 
riittävän hyvää rakentajaporukkaa ei tuntunut olevan 
saatavilla oikeaan aikaan, kaventui valikoima talotoi-
mittajiin, jotka tarjoavat muuttovalmiin toimitussisäl-
lön. Jukkatalon juttusille talonrakentajat johti myös 
painumaton hirsirakenne.
 – Valintaprosessin loppumetreillä Jukkatalo osoit-
ti, että heillä on halukkuutta joustaa ja muutostyöt on 
hinnoiteltu järkevästi. Vaakakupissa painoivat myös 
muutamat hyvät referenssit Jukkatalosta: tiesimme, 
että tuttavien projektit oli hoidettu ammattitaitoisesti, 
loppuun saakka.
 Joustohalukkuuden merkkinä on nyt rantasauna, jota 
Hirsijukka-konseptiin ei varsinaisesti kuulunut. Sekin 
kuitenkin järjestyi ja rakennettiin samassa aikataulussa 
talon kanssa, työvaiheita saumattomasti yhdistellen.
 Viimeisen silauksen valinnalle antoi Jukkatalon myy-
jä Niko Kaulio. Pariskunta tapasi hänet usein, soitel-
tiinkin, ja käytiin tutustumassa muihin kohteisiin. Ta-
lonrakentajat vakuuttuivat: tässä organisaatiossa pro-
jektimme otetaan kunnolla haltuun ja homma tulee 
toimimaan – ja niin siinä myös kävi. 

  ASU HYVIN  9



  ASU HYVIN  11

Rentoa ja selkeää

Vanhan talon pohjasta lähdettiin kehittämään suoravii-
vaista ja selkeää, vapaa-ajan asunnon tyylistä hirsitaloa. 
Isona apuna suunnittelussa oli Jukkatalon 3D-mallin-
nokset, joilla taloa pystyi pyörittelemään ja tarkastele-
maan eri suunnista sekä menemään taloon sisälle. Ta-
losta ja pihasta haluttiin mahdollisimman esteettömät 
ja helppokulkuiset, jotta unelmakodissa voitaisiin asua 
mahdollisimman pitkään.
 Pariskunnan oma sisustussuunnittelija Taina Hiltu-
nen kävi hyvissä ajoin vanhan kodin läpi ja teki ehdo-
tuksen, mitä sieltä voisi hyödyntää ja mitä hankitaan 
uutena. Hiltunen teki myös valaistus- ja pintamateri-
aalisuunnitelmat, jotka noudattelivat muutamaa poik-
keusta lukuun ottamatta Jukkatalon Muuttovalmis-toi-
mitussisällön valikoimaa. Yhteistyötä Jukkatalon si-
sustussuunnittelijan kanssa tehtiin pitkin matkaa: hän 
varmisti, että kokonaisuus nivoutuu yhteen ja kaikki 
natsaa Jukkatalon rakentamiseen.  
 Maria kertoo, että sisustukseen haluttiin tuoda hyg-
geä: luonnonmateriaaleja, pehmeää valaistusta, vanhan 
ja uuden yhdistämistä. Ei pröystäilevä, vaan laadukkailla 
perusratkaisuilla luotu hyvällä tavalla tavallinen koti. 
Pääroolissa talossa ovat isot ikkunat sekä terassit, joilla 
suurempikin seurue mahtuu viettämään aikaa yhdessä.

Talotoimittajan ratkaiseva apu

Jo ensimmäisissä yhteydenotoissa syntynyt tunne, että 
Jukkatalon kaltaisen organisaation kanssa on hyvä 
lähteä rakentamaan, sai vahvistuksen jo ennen raken-
nusluvan saamista. Aivan yllättäen Jyväskylän kau-
pungilta tiedusteltiin, että kuinka talon äänieristykset 
toteutetaan, sillä kyseessä on korkean melun alueeksi 
luokiteltu seutu. 
 – Tiesimme kokemuksesta, että täällä haja-asutus-
alueella on tosi hiljaista. Nyt meitä ohjattiin rakenta-
maan hirsiseinän sisään erilliset äänieristeet, ja sadan 
metrin päässä kulkevan maantien puoleisten makuu-
huoneiden kaunis, luonnollinen hirsiseinä olisi pitänyt 
peittää paneloinnilla. Se tuntui kerta kaikkiaan järjet-
tömältä, muistelee Heikki.
 Jyväskylän rakennusvalvonta pysyi tiukasti kannas-
saan, vaikka pariskunta kertoi tuntevansa tontin melun 
– tai lähinnä sen uupumisen – läpikotaisin. Heikki otti 
yhteyttä Jukkataloon, jossa napattiin tilanteesta koppi. 
Pian saman konsernin sisältä, Kontiotuotteen tekniseltä 
johtajalta, saatiin helpottava tieto: ympäristöministeriö 
oli höllentämässä määräyksiään asian tiimoilta parin 
kuukauden kuluttua, ja niinpä hirsiseinät saatiin to-
teuttaa alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti. 

Oikeasti muuttovalmis

Talokaupat tehtiin ja rakennuslupahakemus laitettiin 
vetämään tammikuussa 2019. Perustukset valettiin 
vapun tienoilla, ja toukokuun puolivälissä talo alkoi 
kohota tontille. Siitä puolen vuoden päähän luvattiin 
muuttovalmis talo. Lupaus piti, päivälleen.
 – Monta kertaa tuli rakentamisen aikana varmis-
teltua, että olettekos ihan tosissanne, päästäänkö me 
muuttamaan marraskuun puolivälissä. Omakotitalora-
kentajiahan varoitellaan usein siitä, että jotain jää kui-
tenkin roikkumaan. Täydet pisteet Jukkatalolle siitä, 
että asiat katsottiin loppuun, aikataulussa, muistelee 
Maria omaa epäuskoaan hymyillen.
 Myös Heikki nostaa hattua sille, ettei heidän tarvin-
nut testata turnauskestävyyttään venyvän viimeistelyn 
kanssa. Uudessa kodissa elämisestä päästiin nautti-
maan välittömästi rakentamisvaiheen jälkeen, eivätkä 
keskeneräiset jutut rassanneet arkea edes asumisen al-
kajaisiksi. He molemmat korostavatkin suunnittelun ja 
ammattilaisten asiantuntemuksen merkitystä lopputu-
loksessa.
 – Aiemman oman taloprojektin perusteella tiesimme, 
että huolellinen suunnittelu vähentää yllätyksiä ja on 
ehdottomasti projektin tärkein vaihe. Niinpä otimme 
aivan alkumetreillä mukaan sisustus- ja valaistussuun-
nittelijan sekä pihasuunnittelijan, ja heidän työnsä in-
tegroitiin Jukkatalon aikatauluun. 

 – Asiantuntemuksen syvyys ja ison organisaation 
hyöty tulivat hyvin esille. Jukkatalo tarttui meidän on-
gelmaan ja antoi ratkaisuehdotuksen, jonka ansiosta 
melusuojauksia ei tarvinnut rakentaa.
 Nyt kauniiden hirsiseinien suojissa on asuttu noin 
vuosi. Kuin yhdestä suusta Maria ja Heikki tuumaavat 
sen tuntuneen aivan ihanalta. Maria haluaakin kannus-
taa ikiomasta talosta haaveilevia rakentamaan unelmis-
taan totta.
 – Tähän kyllä jokainen pystyy. Toki projekti on pit-
kä ja vaatii tekemistä ja hieman etunojassa kulkemis-
ta myös itseltä, mutta varsinkin Muuttovalmis-toimi-
tuksella on projekti sujuva ja täysin valmiiseen kotiin 
pääsee nopeasti, suhteessa projektin laajuuteen.
 Myös Heikki allekirjoittaa ajatuksen, ja kiteyttää ta-
lonrakennusprojektin lopputuloksen: meillä on kaunis 
ja laadukas koti, jossa sielu ja mieli lepäävät.

Piha haluttiin ja saatiin 
valmiiksi jo ensim-
mäisenä kesänä. Sen 
suunnitteli ja toteutti 
Viherrys. Pihasta halut-
tiin mökkimaisemaan 
sopiva ja monipuoliset 
aktiviteetit mahdollis-
tava: frisbeegolf, kori-
pallo, sähly, jalkapallo, 
puttitreeni – tällä ton-
tilla pääsee pelaamaan. 

Valoisuus ja avaruus
valloittavat jo eteisaulassa. 
Sama selkeä, vaalea linja 
kulkee koko sisustuksen 
perustana.
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Ruokailu- ja 
oleskelutilat sekä 
terassi avautuvat 
Keittiömaailman 
tyylikkään keittiön 
edustalle.

Yhtä suurta oleskelutilaa!
Terassien puoleinen seinä 
on varustettu liukuovin 
niin oleskelutilan kuin 
makuuhuoneen kohdalta. 
Talossa vietetään paljon
aikaa yhdessä isollakin
seurueella, ja lämmittimet 
pidentävät lasitetun
terassin käyttökautta.
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" Se on niin 
 luonnonläheinen,    
 ekologinen ja
 suomalainen 
 tapa rakentaa.
 Hirsi hurmaa."

Kaunista hirsipintaa
haluttiin jättää näky-
ville mahdollisimman 
paljon. Jo ensimmäiset 
kuukaudet osoittivat, 
että hirsitalossa hen-
gitysilma on hyvä ja 
raikas.

Vierashuoneen seinää 
koristaa Marian työ-
paikalla toteutettu
taulu, jonka lampi-
maisema on Heikin 
ikuistama näkymä
oman saunan
terassilta.
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Hirsiseinän kaunis 
pinta ja muut 
luonnonläheiset 
materiaalit näkyvät 
myös wc-tiloissa.

Kodinhoito-
huoneesta on 
kätevästi kulku 
terassin kautta 
pihalle.



  ASU HYVIN  21

Rantasaunan 
kirjoituspöytä on 
ollut etätyöaikojen 
kilpailluin työpiste. 
Saunalla pystyy 
myös yöpymään.
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Piklaksen mallistosta löydät kotiisi sopivat laadukkaat ikkunat ja ulko-ovet, 

joita olemme valmistaneet jo 1970-luvulta asti Pyhännän tehtaalla. 

Meillä tuotteet tehdään aina mittatilaustyönä mittojen, värien ja lisävarusteiden mukaan. 

Ulkopuolelta arkkitehtuuria 

ja sisäpuolelta sisustusta

Tutustu  Piklaksen valikoimaan 

osoitteessa www.piklas.fi

Oma rantakaistale
ruopattiin ja hiekka-
ranta rakennettiin 
suojakankaan päälle. 
Aurinkotuolien lisäksi
kesän varustukseen
kuuluvat SUP-laudat
ja soutuvene.



Kaunis hirsikoti
kestää seuraavillekin

sukupolville

Noin joka viides uusi omakotitalo tehdään nyt 
hirrestä. Myös yhä useampi päiväkoti tai koulu 
saa ympärilleen hirsiseinät.
 Hirren suosion kasvulle niin omakotitalo- kuin 
julkisrakentamisessa on lukuisia syitä: Hirsi is-
tuu erinomaisesti ekologisen rakentamisen ja 
asumisen arvoihin, sillä se on uusiutuva ja luon-
nonkiven ohella ainoa sataprosenttinen luon-
nonmateriaali.
 Lisäksi hirsi on hiilinielu, se sitoo hiiltä niin 
kauan kuin rakennus kestää. Ja sehän kestää – 
satavuotinenkaan hirsitalo ei ole harvinaisuus.
 Suurin syy suosiolle on simppeli: hirsiraken-
nuksen sisällä on hyvä olla. Massiivinen hirsisei-
nä tasaa tehokkaasti sisätilan kosteuden vaih-
teluja imemällä kosteutta ja päästämällä sitä 
takaisin sisäilman kuivuessa. Hirsiseinä ikään 
kuin hengittää, mikä parantaa sisäilmaa ja sen 
myötä kodin viihtyisyyttä. Siksi hirsitalo onkin 
myös allergia- ja astmaystävällinen valinta.
 Asumismukavuutta lisää myös hirren luon-
nostaan pehmeä akustiikka.
 

Ikiomasta hirsikodista haaveilee yhä useampi, eikä ihme!
Hirsi on näyttävä ja luonnonläheinen rakennusmateriaali,
josta on moneksi. Modernit, korkeatasoiset toteutukset

hirsirakentamiseen tarjoaa Jukkatalo – pitkiä
perinteitä vaalien.
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HIRSIJUKKA
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Uudet, upeat
hirsitalomallit

105-14H
huoneistoala 105 m2

kerrosala 114 m2

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

2 KRS

1,5 KRS

131-11H
huoneistoala 131 m2

kerrosala 195 m2 

Puolitoistakerroksinen talomalli tarjoaa 
tehokkaat neliöt neljällä makuuhuoneella. 
Loistavaa tilankäyttöä on myös isoimman 
makuuhuoneen läpikäveltävässä vaatehuo-
neessa, joka yhdistyy eteiseen. Oleskelutilat 
ja keittiö avautuvat sulavasti kauniille teras-
sille. Selkeälinjainen talomalli on yhtä aikaa 
moderni ja perinteikäs. 

109-11H
huoneistoala 109 m2

kerrosala 157 m2

Tämän kodin iso saarekkeellinen keittiö
on kokkaajan unelma ja se avautuu upeas-
ti ruokailu- ja oleskelutilaan, mahdollistaen 
suurenkin joukon kestityksen. Eteinen sul-
kee sisäänsä kokonaisen arkieteisen. Suuri 
autotalli on kytketty taloon, luoden samalla 
sopen sisäänkäynnille. Varastoon kuljetaan 
katetun terassin kautta, säältä suojassa.

1 KRS

HIRSIJUKKA

Me Jukkatalolla suunnittelimme kolmetoista modernia,
monenlaiselle perheelle ja tontille sopivaa Hirsijukka-mallia.

Kuten kaikki Jukkatalot, myös uudet hirsimallimme ovat täysin
muunneltavissa ja yksilöitävissä asujien toiveiden mukaisesti.

Ylpeänä esittelemme kolme uutta Hirsijukka-kotia.

Voit tutustua kaikkiin malleihimme ja tilata talokirjan osoitteessa jukkatalo.fi.
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Jukkatalo & SmartLogTM

KOKENEIN TALOTOIMITTAJA KOHTAA HIRSITEKNOLOGIAN HUIPUN

Hirsijukka-rakenteemme on kotimaista laatua ja hirsi-
teknologian huippua: Kontiotuotteen SmartLog™
on markkinoiden edistyksellisin painumaton hirsi. 

Jukkatalo ja Kontiotuote kuuluvat samaan 
PRT-Forest-konserniin, joten rakennusprojek-
tin alkaessa tieto tehtaiden välillä kulkee hy-
vin, taaten ensiluokkaisen palvelun ja toimi-
tusvarmuuden.
 Useimmiten Hirsijukka-koti rakennetaan 
vuosikymmenten kokemuksella huippuun-
sa hiotulla Muuttovalmis-toimitussisällöllä. 
Muuttovalmis-osaamiseemme voit tutustua 
sivulta 48 alkaen.

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

SIKSI HIRSIJUKKA.

Pystylamellien ansiosta perinteiselle hirsisei-
nälle ominainen painuminen on saatu elimi-
noitua pois, joten painumavaroja ja painuman 
huomioivia rakenneratkaisuja ei tarvita. Hir-
siaihio on valmistettu liimaamalla siten, että 
osa hirren lamellien syysuunnista on pystys-
sä. Hirren koko on parhaaksi vaihtoehdoksi 
käytännössä todettu 205 x 275 mm. 
  Painumaton Hirsijukka-seinärunko on heti 
asennuksen jälkeen pintakäsittelyä vaille val-
mista seinäpintaa. Hirsikertojen välissä oleva 
joustava saumatiiviste varmistaa hirsisaumo-
jen tiiviyden ja eristävyyden.
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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. Hirsijukka-kustan-
nukset ovat noin 15 % korkeammat. Yleensä
talon osuus on 50–60 % kokonaiskustannuksista.

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



Heidin, Akin ja Elli-Lotan kotia ympäröi
upea luonto: metsä avautuu kahteen suuntaan ja

kallio hehkuu vuosisataista tarinaansa kodin 
suurista ikkunoista kuin osana sisustusta.

SIRKKA LAINE KUVAT HENRI LUOMA

Koti
kallion
kolossa

MEIDÄN KODIN TARINA
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O–  Olemme jo pidempään asuneet Mikkelin Rantakyläs-
sä, tämä on kuin pieni kylä kaupungin vieressä, todella 
idyllinen. Tuntui luonnolliselta etsiä tonttia täältä, sillä 
emme halunneet, että lapsi joutuu vaihtamaan koulua.
  Perhe nappasi unelmiensa tontin kaupungin arvon-
nasta. Onnetar laati vapaille tonteille valintajärjestyksen 
ja perhe sai oman vuoronsa sijalta seitsemän. Samoin 
he laativat listan, jossa rankkasivat seitsemän itselleen 
mieluisinta tonttia.
  – Tontin kanssa kävi hyvä tuuri. Tämä tontti oli lis-
tamme ensimmäisellä sijalla – ja vielä vapaa, kun me-
nimme katsomaan. Meillä oli tontille tiukat kriteerit ja 
mikäli ne eivät olisi täyttyneet, emme olisi lähteneet ra-
kennusprojektiin.
  Metsä oli ehdoton asia tontteja tuumiessa. Perhe ha-
lusi luonnonläheisyyttä, erityisesti koirien kanssa lenk-
keilyyn. Muutoinkin unelma asumisesta kaupungissa, 
mutta luonnon helmassa, kiehtoi. Heidi ja Aki iloitsevat, 
miten täydellisesti toive toteutui: metsä avautuu nyt ik-
kunoista peräti kahteen suuntaan.
  Tontti oli sangen kallioinen ja ensiarvion perusteel-
la sitä olisi tullut räjäyttää rutkasti rakentamisen tieltä. 
Osaltaan se myös määritteli talon suunnittelua. Monia 
moinen saattaisi hirvittää, mutta Heidi ja Aki kertoivat 
heillä käyneen tässäkin asiassa hyvä lykky!
 – Piti ensin räjäyttää noin 500 kuutiota, mutta kallion 
laskiessakin jyrkästi alas, kutistui määrä sataan kuutioon.
  Perhe rakastaa veistoksellista kallioseinämää, joka 
kodista avautuu.

Luottamuksen ja laadun liitto

Talotoimittajaa valitessa oli Jukkatalo mielessä ensim-
mäisten joukossa. Tarjouksia vertailtaessa siihen palat-
tiin ja lopulta myös päädyttiin. Valinta oli lopulta help-
po: asiakaspalvelu oli ohjaava ja luotettavuus iso tekijä. 
Perhe kokee, että henkilökemioiden ja myyjän luotetta-
vuuden lisäksi iso merkitys on sillä, että koko yritys he-
rättää luottamusta. Heille Jukkatalolla oli myös etuja, 
joita ei jokaiselta talotoimittajalta saanut.
 – Meillä oli talolle oma pohja, jonka toteuttamiseen 
kaikki eivät pystyneet edes laatimaan tarjousta. Jukka-
talo oli sekä joustava että nopea: kun ajatukset jatkoja-
lostuivat talon suhteen, muutoksiin ei kulunut kuin pari 
tuntia ja jälleen oli uusi tarjous käsissä.
  Perhe harkitsi ensin myös hirsitaloa, mutta päätyivät 
puutalomalliin hirsitalon ja elementtitalon välillä. Hei-
dille ja Akille oli selvää, että kotiin halutaan laadukkaita 
materiaaleja, vaikka se nipistäisi neliömäärästä.
 – Mieluummin kompakti ja laadukas, kuin iso ja hal-
pa. Olemme todella satsanneet materiaaleihin ja saaneet 
kotiimme myös ripauksen luksusta.
  Upean kodin huoneiden yleiskorkeus kohoaa lähes 
kolmeen metriin, olohuoneessa harja on miltei neljässä 
metrissä. Korkeutta korostaa päädyn kokonaan lasinen 
seinä, josta luonto suorastaan tulvii sisään. Samainen 
kaunis ikkunaseinä oli myös yksi ratkaiseva tekijä pää-
tyä Jukkataloon.
 – Osa talotoimittajista karsiintui pois myös, koska he 
eivät pystyneet toteuttamaan tätä ikkunaseinää.
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Metsä oli ehdoton 
asia tonttia etsiessä. 
Nyt luonto on lähellä 
ja kodissa ihanasti 
tilaa jokaiselle! Tico 
ja Oliver nauttivat 
uudesta kodista täysin 
siemauksin yhdessä 
perheen äidin Heidi 
Huovisen kanssa.

Kodin harjakorkeus 
komeilee lähes 
neljässä metrissä. 
Ilmava ratkaisu on 
näyttävä niin sisältä 
kuin ulkoa. Jukkatalon 
julkisivuvalikoima sai 
asukkailta erityistä 
kiitosta.

Jotain omaa, jotain lainattua

Tonttionni osui kohdalle vuoden 2019 huhtikuussa, ja 
kesä kului pohjapiirustusta suunnitellen. Talotoimittaja 
valittiin syksyllä, ja vuoden loppuun mennessä uuden 
kodin maatyöt ja perustukset olivat jo valmiit. Tammi-
kuussa 2020 tontille saapuivat seinät. Toimitussisällöis-
tä Heidi ja Aki valitsivat Sisusta itse -vaihtoehdon. Käy-
tännössä se tarkoitti sitä, että Jukkatalo rakentaa kodin 
väliseinävalmiuteen saakka ja omistaja antaa viimeisen 
silauksen. Vaihtoehto tarjoaa joustoa niin budjettiin kuin 
työpanokseen.
 – Pääsiäisestä saakka olemme tehneet kahdestaan 
kaikki sisustustyöt. Ainoastaan talon laatoitukset ja nii-
hin liittyvät työt ovat toisaalta.
  Perhe on todella ahkeroinut, sillä muuttamaan päästiin 
jo lokakuun alussa. Seuraavalla kesälle jäi enää julkisivu-
maalaus, perustuksen hionta ja maalaus sekä pihatöitä. 
Jukkatalon kanssa kaikki on sujunut hyvin. Edelleen he 
kokevat asiakaspalvelun olevan ensiluokkaista.
 – Olemme saaneet tosi paljon apua ja jos on ollut jo-
tain reklamoitavaa, kaikki on hoidettu nopeasti ja hy-
vin. On ollut mukavaa, että kaikki ovat olleet niin kivoja 
tyyppejä. Työporukalta saimme myös todella hyviä vink-
kejä, muun muassa ikkunaratkaisuihin. Ja jos on jotain 
kaivattu, ovat tulleet vielä tekemäänkin!
  Heidi ja Aki päätyivät piirtämään kotinsa pohjan itse, 
kun markkinoilta ei löytynyt täsmälleen omiin tarpeisiin 
vastaavaa mallia. Kolmen makuuhuoneen sovittaminen 
kompaktisti neliöihin asetti omat haasteensa, mutta per-
he kokee onnistuneensa erinomaisesti.
 – Halusimme optimoida neliöt, paljon yksityisyyttä 
ja silti suuret ikkunat kohti metsää. Lisäksi halusimme 
olohuoneen, keittiön ja ruokailutilan mahdollisimman 
isoksi, ja se käsittääkin nyt miltei 50 neliötä. Talo on 
asemoitu tontille erisuuntaisesti kuin naapureilla, sillä 
emme halunneet lainkaan verhoja peittämään upeaa 
näkymää.
  Heidi ja Aki kiittelevät myös Jukkatalon julkisivupa-
neelien valikoimaa. He valitsivat modernin ilmeen, lat-
tiaan asti ulottuvat ikkunat ja paneloinnin minimalisti-
sella profiililla.
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Kalliomaisema maalaa taulun 
keittiön välitilaan. Kiven kaunista 
pintaa katsellessa saattaa unohtua 
kokkaamaan useammaksikin 
tunniksi.

MEILLÄ ASUU

Heidi, yrittäjä ja muotoilija
Aki, insinööri
Elli-Lotta 9 v
Italianvinttikoirat Tico ja Oliver 

KOTI

Asiakkaan suunnittelema 112,5-neliöinen 
yksikerroksinen Jukkatalo Mikkelissä.
Toimitussisältö Sisusta itse.

MEIDÄN KODIN TOP 3

#1 Ikkunat ja niistä avautuvat maisemat
 Väkevä kallioseinämä kruunaa
 upean kodin. 
 
#2 Avaraa tilaa yhdessäoloon
 Lasinen päätyseinä korostaa
 huonekorkeutta laadukkain
 materiaalein toteutetussa,
 viihtyisässä oleskelutilassa. 

#3 Tunnelmallinen sauna
 Täysin käsityönä tehty sauna
 on asukkaiden rakkaimpia tiloja.
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  Kotia on rakennettu pieteetillä ja se näkyy 
aina yksityiskohtia myöten.
  – Yksi missä ei annettu periksi, oli koivu-
kynnykset. Niitä metsästettiin ja ne löydettiin!
  Asukkaidensa mielestä kodissa vallitsee 
melko hyvä zen-tunnelma. Erityisesti he ovat 
ihastuneet saunaan ja kylpyhuoneeseen, joka 
sekin on täysin käsityötä. Samoin avoin oles-
kelutila saa kiitosta onnistuneesta toteutuk-
sesta: ajatuksissa oli viihtyisä yhteinen tila 
koko perheelle ja se on täydellinen lopputu-
lema.
 – Meillä on paljon tummia pintoja. Ehkä 
ollaankin sellaisia tunnelmoijia, tai minä ai-
nakin, Heidi naurahtaa.

Ikimuistoisia hetkiä
harjakorkeudessa

Heidi ja Aki päätyvät nauraen muistelemaan, 
miten korkeanpaikankammoinen rakentaja 
toimi lähes nelimetrisessä harjakorkeudessa.
 –  Vuoden mittaan on tapahtunut erilaisia 
sattumuksia, kun enimmäkseen kahdestaan 
on tehty.
 He myöntävät, että sisustuksen parissa 
on tullut tehtyä, purettua ja taas tehtyä. Sen 
myötä on opittu ja saatu priimaa. Yhteinen 
vitsi onkin ollut, että seuraavaan rakennet-
tavaan kotiin onnistuu pintatyöt jo ensim-
mäisellä otolla. Heidin mukaan puolisosta 
on kuoriutunut perfektionistin lisäksi myös 
kädentaitaja.
 –  On kauhean kiva, kun puolisosta keh-
keytyi niin taitava puuseppä, hän kehuu.

 Työnjako rakentamisessa onkin muodos-
tunut luontevasti; Heidi valitsee materiaa-
lit, Aki suunnittelee ja yhdessä toteutetaan. 
Lopputuloksen onnistuminen koko perheen 
näkökulmasta on heille ensiarvoisen tärkeää. 
Vanhemmille on ollut merkityksellistä, että ty-
tär on pitänyt tavattomasti uudesta kodista. 
Erityisenä toiveena Elli-Lotalla oli joogakan-
gas ja renkaat, ja ne hänen huoneestaan nyt 
löytyvät.
 Oman kodin rakentaminen saattaa toisi-
naan olla parisuhteelle kuluttava projekti.
Onneksi Jukkatalolta saatiin mahtavat vinkit 
tähänkin.
 – Myyjä puhutteli meitä lempeästi ja ke-
hotti, että pitäkää parisuhteesta huolta, älkää 
suotta riidelkö. Se oli ihanasti huomioitu.
  Heidi ja Aki kokevatkin saaneensa projek-
tista uusia eväitä parisuhteeseen. Kodin ra-
kentaminen on vahvistanut kumppanuutta 
ja lisännyt toisen arvostamista entistä enem-
män. Ja myös siksi, se on ollut heille antoisa 
projekti.
 – Talon rakentaminen on ollut aina se unel-
ma. Nyt se on valmis.

Pisteet selkeästä hinnoittelusta

Hinnoittelu oli kautta linjan selkeää ja valin-
tojen merkitys läpinäkyvää. Ratkaisujen pa-
lettia pystyi myös joustavasti muokkaamaan 
matkan varrella, minkä rakentajat kokivat 
todella hienoksi asiaksi.
 – Alusta asti tiedettiin, mitä mikäkin vaihe 
maksaa, ja ymmärrettiin, että kaikki valinnat 
tulevat muuttamaan hintaa. Oli sopivasti ka-
talogin valikoimaa ja mahdollisuutta räätä-
löidä itse. Se oli hyvä juttu.
  Valikoiman kattavuus ilahdutti ja toi muka-
naan myös muita myönteisiä yllätyksiä. Heidi 
ja Aki olivat jo ihastuneet tiettyyn takkamal-
liin, kun huomasivat samaisen tulisijan edul-
lisemmalla hinnalla Jukkatalon tarjonnasta. 
Vielä kun asennuskin kuului pakettiin, koki-
vat he ratkaisun erinomaiseksi.

Detaljeista tinkimättä

Heidi ja Aki kertovat sisustusmakunsa olevan 
melko rohkea. Kodissa on käytetty runsaasti 
värejä, valkoinen toimii ainoastaan maustee-
na. Tärkeä arvo heille on suosia myös koti-
maista ja lähellä tuotettua.
 – Lattia on täällä Mikkelissä tehty Parla- 
parketti. Puustellin kalusteiden materiaalina 
on Hirvensalmella valmistettu koivuvane-
ri. Suomalainen design näkyy kodissamme. 
Olen itse muotoilija, ja on ihanaa hankkia 
aikaa kestäviä klassikkoja, kuten Iittalaa ja 
Artekia sekä uudempaa kotimaista muotoi-
lua pienyrittäjiltä, Heidi hymyilee.

Heidi ja Aki kertovat olevansa rohkeita 
sisustajia. Kodista löytyy värejä, tummia 
pintoja ja uuden ja vanhan sulavaa 
yhteiseloa. Lähellä tuotetut ja kotimaiset 
ratkaisut ovat perheelle tärkeitä.

Tyylikäs keittiö on 
tunnelmallisen kodin 
sydän. Moderni ilme 
saa lämpöä harkituista 
pinnoista. Kodissa 
näkyy suomalainen 
design.
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Kodin lattia on Mikkelissä 
valmistettu Parla-parketti. 
Koivukynnykset olivat 
perheen erityinen toive
ja metsästyksen jälkeen
ne myös löydettiin.
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Kodissa on 
panostettu 
toimivuuteen. 
Kodinhoito-
huoneesta on 
kulku kylpy-
tiloihin ja ulos.

Moderni sauna
sulautuu saumattomasti 
kylpyhuoneeseen
lasiseinän ansiosta.

Tiililadottu Pukkilan 
Soho -laatta tuo 
ripauksen New 
Yorkia kodin 
kylpytiloihin.  
Lattiassa upea 
hexagon-laatta 
Turenne Fog.



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 

Hiilineutraalia
kotimaista eristämistä

www.ekovilla.com
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Hihat
heilumaan
vai avaimet
käteen?

SUUNNITELMISSA OMAKOTITALO

Suomessa rakennetaan noin
7 500 omakotitaloa vuodessa.
Talonrakentajien toimitus-
sisältövalinnoissa muuttovalmiit
ratkaisut ovat ohittaneet
suosiossa perinteiset talo-
paketit joitain vuosia sitten.
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Huolettomin tie uuteen kotiin

Oman kodin rakentaminen on aina iso projekti, joka 
sisältää paljon suunnittelua ja päätöksiä, asuinaluees-
ta seinälistoihin ja julkisivutyylistä saunan lauteisiin.  
Yksi ensimmäisistä ja myös suurimmista valinnoista on 
toimitussisältö – rakentaako itse vai antaako ohjat am-
mattilaisille.
 Mikäli talonrakennukseen haluaa osallistua mahdol-
lisimman paljon itse, on Talopaketti luonteva valinta 
Jukkatalolta. Jos haluaa antaa rakentamisen raskaim-
mat vaiheet ammattilaisten käsiin, mutta sisustaa ja vii-
meistellä omin käsin tai omien kumppaneiden kanssa, 
on valinta Sisusta itse -toimitussisältö. Taatusti nopein 
ja vaivattomin tie uuteen kotiin on Jukkatalon Muutto-
valmis, jonka myötä uusi koti valmistuu ammattilaisten 
toimesta viimeistä silausta myöten.
 Muuttovalmiin kodin saa jouhevasti, myös ilman aiem-
paa rakennuskokemusta, yhdellä sopimuksella. Meidän 
myyjämme, suunnittelijamme ja rakentamisen ammatti-
laiset talotyömaalla huolehtivat siitä, että kaikki vaiheet, 
lukuisine osaurakoineen, nivoutuvat saumattomasti yh-
teen. He vastaavat projektista talotehtaalta pystytykseen 
ja kiintokalusteista talotekniikan viimeistelyyn.
 Rakentamisen sujumisen lisäksi me huolehdimme 
myös asiakkaistamme, jotka ovat elämänsä tärkeimmän 
projektin äärellä. Autamme kotiin liittyvissä valinnoissa 
ja ohjeistamme myös vastuissa ja tehtävissä, jotka kuu-
luvat asiakkaalle – niihin lukeutuvat esimerkiksi raken-
nuslupa sekä maanrakennustyöt.

 

Talotekniikka tikissä

Talonrakennusprojektin käynnistyessä autamme asiak-
kaitamme saamaan toiveet ja ajatukset ensin paperille 
ja lopulta ikiomaksi kodiksi. Kaikki talomallimme ovat 
muunneltavissa ja yksilöitävissä – niiden pohjaa voi muo-
kata tai voimme suunnitella yhdessä ihan oman mallin. 
Jukkatalon asiakkaiden käytössä on maksuton suunnit-
telupalvelu, jonka avulla pienimmätkin yksityiskohdat 
muokataan juuri oikeanlaisiksi.
 Talon pohjaratkaisun rinnalla toimivan arjen edel-
lytys on hyvin suunniteltu ja toteutettu talotekniikka. 
Muuttovalmiin talon ostajalla ei tarvitse olla asiantun-
temusta lämmityksestä, ilmanvaihdosta, valaistuksesta 
tai sähköistyksestä, sillä ne kuuluvat Jukkatalolla sopi-
mukseen, kodinkoneiden ja asennusten kera.
 Tilojen toiminnallisuuteen vaikuttaa ratkaisevasti 
esimerkiksi sähköpisteiden sijoittelu. Mihin pistorasiat 
tulevat, kuinka LED-kohdevalot kannattaisi sijoittaa? 
Hyvässä valaistussuunnittelussa on huolella pohdittu, 
millaista valoa missäkin tilassa tarvitaan: yleisvaloa, 
kohdevalaistusta vai tavoitellaanko säädettävää tunnel-
mavalaistusta.
 Vesipisteiden sijainti olisi hyvä suunnitella jo siinä vai-
heessa, kun pääkuvia luonnostellaan. Sisätilojen lisäk-
si kannattaa pohtia veden tarvetta myös pihalla: onko 
ulkovesipostille tarvetta, ja missä sen tulisi sijaita? Kas-
tellaanko sen avulla pihakukkia vai pestäänkö autoa? 
Ulkovesiposti vaatii tilavarauksen myös sisäseinään, jo-
ten vesiposti kannattaisi sijoittaa toisarvoisen tilan, ku-
ten teknisen tilan tai vaatehuoneen kohdalle.

Talotekniikan perinteisten ratkaisujen rinnalla panoste-
taan kodeissa enenevissä määrin muun muassa viihde-
laitteisiin. Langaton tiedonsiirto yleistyy etenkin äänen-
toistossa, ja esimerkiksi kaiuttimet voi sijoittaa huomaa-
mattomasti kattorakenteisiin ja bluetooth-vastaanottimen 
vaikkapa keittiön ovenpieleen. Näin lempimusiikin saa 
uudessa kodissa soimaan älypuhelimen kautta, eikä joh-
toja loju lattioilla.
 Myös ilmanvaihtokoneiden automaatio on kehittynyt 
huimasti, ja esimerkiksi poistoilman kosteutta mittaava 
anturi on Jukkatalon ilmanvaihtokoneissa vakiona. Mi-
käli poistoilman kosteus kasvaa verrattuna edellisviikko-
jen keskiarvoon, tehostaa kone ilmanvaihtoa automaat-
tisesti. Tarpeenmukainen ilmanvaihto säästää energiaa 
ja parantaa asumismukavuutta pitämällä huoneilman 
raikkaana.
 Muuttovalmis-toimitussisältöömme kuuluu myös ai-
nutlaatuisen kattava sisustuspalvelu, jonka avulla varmis-
tamme, että asiakkaamme saavat tismalleen toiveidensa 
mukaisen kodin. Sisustussuunnittelijamme laatii kodin 
tyyliin istuvan, yhtenäisen pintamateriaalisuunnitelman 
sekä värisuunnitelman lattiasta katoon. Kalustesuunnit-
telijamme puolestaan tekee tarvekartoituksen pohjalta 
suunnitelman kiintokalusteista, keittiön toiminnallisuu-
desta sekä säilytysratkaisuista. Yhteistyökumppanimme 
tulisijojen ja saunojen toimittajista kylpyhuone- ja keit-
tiökalusteiden valmistajiin ovat erinomaisiksi todettuja.  
 Ammattilaisten kanssa tehtyjen valintojen ympärille 
rakentuu koti, joka kestää aikaa.

Yli 30 000 kodin kokemuksella

Jukkatalon Muuttovalmis-toimitussisällössä kaikkien 
edellä mainittujen vaiheiden suunnittelu ja toteutus 
sovitetaan saumattomasti yhteen. Seuraamme asiakkai-
demme kotien valmistumista viikkotasolla. Näin varmis-
tamme, että sovittu aikataulu pitää.
 Ammattitaitomme niin talotyömailla kuin projektin-
hallinnassa pohjautuu vankkaan kokemukseen: reilun 
puolen vuosisadan aikana olemme rakentaneet yli 30 000 
kotia. Vuosien vieriessä päivitämme ammattitaitoamme 
ja huolehdimme siitä, että niin talomalli- ja materiaali-
tarjontamme kuin toimitussisältömme ja kumppaniver-
kostomme osuvat juuri sen päivän talohaaveisiin.

Muut Jukkatalon toimitussisällöt

Sisusta itse – Me teemme talon viimeistä pintaa vaille 
valmiiksi, ja asiakas saa luoda kodin ilmeen inspiroivi-
ne sisustuksineen. Asiakkaan oman käden jälki näkyy 
kodin pinnoissa ja budjettiin voi vaikuttaa tekemällä 
itse, mutta työmäärä on kuitenkin hyvin kohtuullinen.

Talopaketti – Me teemme rakentamisen raskaimman 
vaiheen, eli pystytämme talon säältä suojaan ja raken-
namme sen sovittuun valmiusasteeseen asti. Omatoimi-
sella rakentamisella voi vaikuttaa budjettiin eniten, ja 
rakentamisaika on kuitenkin lyhyempi kuin niin sano-
tusta pitkästä tavarasta tehtynä.

Asiakaskokemuksia 
Muuttovalmiin
Jukkatalon raken-
tamisesta voit lukea 
tämän lehden
sivuilta 6 ja 58.



Vanhat kunnon vohvelit sopivat tarjoiltaviksi 
niin brunssilla kuin synttäreilläkin. Loihdi 
helposti suolaisia ja makeita, maistuvia
ja näyttäviä tarjottavia moneen makuun.

KATRI DAHLSTRÖM KUVAT JENNI OJALA

Voihan
vohveli!

RESEPTI
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RAPEAT VOHVELIT neljälle

3 kananmunaa

4 dl maitoa

1 dl kivennäisvettä

4 dl vehnäjauhoja

1 tl leivinjauhetta

1/2 tl suolaa

2 rkl sokeria

50 g voisulaa

 paistamiseen voita tai margariinia

Jos valmistat suolaisia vohveleita,

jätä sokeri pois taikinasta. 

VALMISTUS noin 45 min

Sekoita keskenään muut ainekset paitsi 

kivennäisvesi ja anna taikinan turvota noin puoli 

tuntia. Lisää kivennäisvesi ja sekoita. Kuumenna 

vohvelirauta ja paista taikinasta vohveliraudalla 

paksuja vohveleita. Lisää paistopinnoille rasvaa 

tarvittaessa. Vohvelit säilyttävät rapeutensa 

parhaiten, kun tarjoilet ne heti paistamisen 

jälkeen.

TÄYDELLISET TÄYTEYHDISTELMÄT

Niin suolaisten kuin makeidenkin vohvelien 

täytevaihtoehdoissa vain mielikuvitus on rajana!

Suolaiset
• Skagenmassa (ranskankerma,

 katkarapu, sitruuna, tilli),

 mäti, suolakurkku, punasipuli

• Vuohenjuusto, punajuuri,

 hummus, pinjansiemen, hunaja

• Kylmäsavulohi, smetana,

 suolakurkku, punasipuli, tilli

• Paistetut sienet, ranskankerma,

 punasipuli

• Kylmäsavuporo, ranskankerma,

 suolakurkku, punasipuli, piparjuuri

• Briejuusto, viikunahillo,

 pähkinät tai pinjansiemenet

Makeat
• Mascarpone, marjat, kinuski, marengit

• Jäätelö, marjat tai hillo

• Turkkilainen jugurtti, hunaja tai siirappi 

• Mascarpone, viikunat, pähkinät, hunaja 

Kuohkeista vohveleista koottu kakku
marjojen, mascarponen ja marenkien kera

on täyteläinen makuelämys. 
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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-palvelu on kehi-
tetty sujuvoittamaan niin rakentamisen ensikertalaisen 
kuin kokeneemmankin konkarin rakennusprojektia.

Omajukka kulkee mukanasi puhelimessasi, joten voit 
seurata kotisi rakentumisen etenemistä missä ja milloin 
haluat. Lisäämme Omajukka-palveluun kaikki tarvitta-
vat dokumentit puolestasi, joten löydät kaiken olennai-
sen tiedon kerralla ja juuri silloin kun tarve vaatii, oli 
kyse sitten maksueristä tai yhteystiedoista. Omajukka 
kertoo, milloin luvat täytyy hakea ja millä aikavälillä 
eri osa-alueiden suunnittelu tulee hoitaa. Sinulle kuu-
luvia tehtäviä voit seurata selkeästä viikkonäkymästä.

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 myyjältäsi 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
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Yhteistyössä Euroopassa

Saatavana nyt 

Jukkataloihin!

Enemmän kuin 
vuotovahti
Phyn Plus on älykäs vedenvalvontayksikkö. Se suo-
jaa kotisi vuotovahingoilta sulkemalla vedentulon 
automaattisesti havaitessaan vuodon. Phyn Plus 
antaa käyttövesijärjestelmästäsi ja veden käytös-
täsi ajantasaista tietoa, jonka avulla voit optimoida 
veden kulutuksesi.

Suojaa kotisi vuotojen varalta.
Säästä vettä. Säästä rahaa.

Lue lisää: www.uponor.fi

Phyn_AD FI Asu hyvin 230x297 .indd   1Phyn_AD FI Asu hyvin 230x297 .indd   1 5.1.2021   11.11.355.1.2021   11.11.35
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Kotkan Lankilassa komeilee Sanna ja Sami
Kähärän perheen unelma. Talon suunnittelu

lähti matkaan valmiista pohjaratkaisusta,
mutta sitä muokattiin ”Kähäräksi”.

Kaunis koti on toteutettu Jukkatalon
Muuttovalmis-toimitussisällöllä.

SIRKKA LAINE KUVAT HENRI LUOMA

Koti tähtiin
kirjoitettu

MEIDÄN KODIN TARINA
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KKun Sanna ja Sami Kähärä alkoivat haaveilla uudesta 
kodista, oli selvää, että tutulla Lankilan seudulla ha-
lutaan pysyä. Sen sijaan oman talon rakentaminen ei 
suunnitelmaan kuulunut, vaan perhe alkoi etsiä valmista 
omakotitaloa. Mieluista kotia ei kuitenkaan löytynyt.
 Alueelle oli kaavoitettu tontteja, jotka arvottaisiin. 
Kähärät osallistuivat arvontaan ja heitä lykästi: toivei-
den tontti voisi olla heidän!
 - Oli kohtalon sanelema asia, että saimme hyvän 
tontin. Idea rakentaakin itse lähti siitä, ja oikeastaan 
aika yllättäen. Ensikertalaisina meillä ei ollut mitään 
käsitystä talon rakentamisesta. Joskus aiemmin oli sitä 
harkittu, mutta ajateltiin sen olevan liian työlästä meille.
 Projektiin päätettiin lähteä, vaikka se hektisen lap-
siperhearjen keskellä hieman arveluttikin. Onneksi us-
kallettiin, ajattelevat Sanna ja Sami nyt, kaikin puolin 
uuteen kotiin tyytyväisinä. Kyseiseen talomalliin ja sen 
pohjaratkaisuun he ihastuivat Jukkatalon talokirjaa se-
laillessaan. Läheiseltä asuinalueelta löytyi talo samalla 
pohjalla, ja siihen tutustuttiin taloesittelyssä. Talo tun-
tui sopivalta, ja oma lopullinen pohjakuva valmistui 
muutamalla pienellä muokkauksella.
Jukkatalon valinnan talotoimittajaksi varmisti kuiten-
kin talomyyjä Juha Korhonen, jonka palvelualttius ja 
ammattitaito tekivät talonrakentajiin vaikutuksen. 
 - Hänestä tuli välittömästi luottavainen olo, ja voima-
kas tunne, että he tekevät nimenomaan meidän omaa 
kotiamme. Liikkeelle lähdettiin juuri niistä asioista, 
jotka ovat meille tärkeitä.
 Niinpä päätös oli selkeä, eivätkä Kähärät ole katu-
neet. He kiittelevät Jukkatalon paneutumista jokaiseen 
työvaiheeseen.

MEILLÄ ASUU

Äiti Sanna, varainhoitaja
Isä Sami, operaatioiden valvoja logistiikka-alalla
Oliver 5 v ja Mea 2 v 
Punainen irlanninsetteri Stella  8 v

KOTI 

Yksikerroksinen  115-neliöinen Jukkatalo
Kotkassa. Toimitussisältö Muuttovalmis.

MEIDÄN KODIN TOP 3

#1  Valoisuus ja rauha
 Isoista ikkunoista luonnonvalo lankeaa
 sisään vaaleille, seesteisille pinnoille.

#2  Tilaratkaisut ja toimivuus 
 Koti on paitsi kaunis ja viihtyisä myös
 arjessa toimivaksi osoittautunut.

#3 Laatu ja ammattitaito
 Jukkatalon laaja ja laadukas valikoima
 sekä vankkojen ammattilaisten vahva
 tuki keräävät perheeltä kiitosta.
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Mutkatonta, mukavaa ja aikataulussa

Sanna ja Sami iloitsevat, että vuosi 2020 jää heille his-
toriaan onneksi myös uuden ja rakkaan kodin muodos-
sa. Aikataulun mukaisesti he pääsivät muuttamaan ke-
säkuun alussa, juuri sopivasti viettämään juhannusta 
uudessa kodissa.
 Perheen Jukkatalo on puurunkoinen elementtitalo 
seinärakenteenaan Aitojukka. Eristeenä elementissä on 
laadukas mineraalivilla. Höyrynsulkumuovi sijoitettuna 
elementin sisään takaa, ettei se pääse vaurioitumaan. 
Ratkaisu tarjoaa laadukkaan ja nopean tavan rakentaa 
koti, joka kestää aikaa.
 Maatyöt aloitettiin tontilla lokakuussa 2019 ja uusi 
ihana paketti talon muodossa saapui jo joulukuun alus-
sa. Kähärät kertovat talomyyjän auttaneen maanraken-
nustyön urakoitsijan löytämisessä ja ilokseen saivat Juk-
katalon työmaapäällikökseen Tapio Tammisen. Vastaava 
mestari Mika Luostarinen napattiin tutun vinkkaukses-
ta. He kiittelevät työmaansa kumppaneita vuolaasti.
 – Jukkatalon työmiehet ovat olleet aivan äärimmäi-
sen hyvä porukka joka kohdassa rakentamista!

 Sanna ja Sami kertovat olleensa otettuja myös pro-
jektin mutkattomuudesta. Ei ollut kysymystä, jota ei 
olisi voinut esittää, ja vauhdissa pystyttiin muuttamaan 
suunnitelmia.
 – Esimerkiksi makuuhuoneen kattokorkeuden piti 
ensin sijoittua matalammaksi, mutta rakennusvaiheessa 
saimme ajatuksen, että katto jätettäisiinkin korotetuksi. 
Tapio järjesti sen näppärästi toiveidemme mukaisesti.
 Kähärät haluavat lausua kiitoksen työmaapäälli-
kölleen, tuttavallisemmin Tapsalle, joka otti hankkeen 
vastuulleen heti hetkestä, kun taloa pystytettiin. Tätä 
ennen he kertovat olleensa myyjä Juhan hellässä huo-
massa. Kähärät pohtivat asioiden sujuvuuden merkitys-
tä, myös ensikertalaisuutensa näkökulmasta ja kokevat, 
ettei ole mitään, mihin eivät olisi apua tai vastauksia 
saaneet.
 – Meillä ei ole mitään valittamista, päinvastoin. Kaik-
ki sujui äärettömän hyvin!
 Suurin vastoinkäyminen koko projektissa oli Kähä-
röiden mukaan yhden tason mitoitus, jossa laatan sy-
vyyden jääminen pois laskuista muutti suunnitelmia.
 – Ja jos tämä oli isoin haaste, niin aika vähiin jäi. Ja 
nyt saatiin pyyhkeille paikka! Kähärät riemuitsevat.

Raikas avokeittiö 
tarjoaa näkymät 
koko oleskelutilaan. 
Arkisten askareiden 
lomassa saa ihas-
tella myös ympä-
röivää maisemaa. 
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Lasten leikki koko 
perheen ilona! 
Kähärät ovat 
todella tyytyväisiä 
avariin yhteisiin 
tiloihin ja uuden 
kodin hyvään 
toiminnallisuuteen.
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Ehdoton suositus rakentamiselle

Oman kodin rakentaminen on ollut Sannan ja Samin perheelle 
kokonaisvaltainen ja erittäin myönteinen kokemus.
 – Ensin mietimme hirveästi, että onko meistä tähän, me-
hän elämme hektistä elämää pienten lasten kanssa. Yksi yk-
sittäinen ajatus, jota etukäteen mietimme, oli jätteen määrä. 
Onneksi Jukkatalon miehet lajittelivat kaiken todella hyvin 
ja aivan viereen aukesi vielä jäteasema hieman ennen kuin 
aloitettiin.
 Työmaapäällikkö ja kaikki työmiehet saavat Samilta ja San-
nalta toistuvia kiitosvyöryjä. He kokevat, että vahvojen am-
mattilaisten kanssa ei voi mennä pieleen. Vankka luottamus 
työmaapäällikköön ja vastaavaan mestariin oli läsnä koko 
ajan.
 – Niin hyvä mestari, että naapurikin nappasi hänet lennos-
ta omakseen, he nauravat.
 Kähärät ovat onnellisia ja kiitollisia siitä, miten hyvin kaik-
ki on kodin rakentamisessa ja koko projektissa on sujunut. He 
kokevatkin kaiken menneen täydellisesti oppikirjan mukaan. 
Sanna ja Sami pohtivat, että olisivat valmiita kodin rakenta-
miseen uudelleenkin, mikäli tarvetta on.
 – Jos rakentaminen olisi aina näin helppoa, tekisimme ta-
lon kerta vuoteen. Voimme rohkaista kaikkia, jotka miettivät 
rakentamista – ilman muuta kannattaa lähteä! Voimme eh-
dottomasti suositella. Ja se todella palkitsee, kun valitsee oi-
kean toimijan.

Avarissa tiloissa arki rullaa

Perhe kertoo kodissaan parasta olevan ehdottomasti sen ava-
ruus, valoisuus ja toimivuus. Uutta ihanuutta asuttaa äidin 
ja isän lisäksi kaksi pientä lasta sekä kolmekymmenkiloinen 
Stella-koira – tällä kokoonpanolla oli arjen sujuvuus käytän-
nössä merkittävin lähtökohta kodin suunnittelulle. Kuvasta-
vaa onkin, että must have -listan kärkisijoilla oli kurasyöppö 
kodinhoitohuoneeseen.
 Talomyyjältään Kähärät saivat idean isommasta eteisestä, 
joka palvelee nyt perheen elämää loistavasti. Miltei kymme-
nen neliön eteinen on yhtä avointa tilaa ja toimittanut välillä 
myös jumppasalin virkaa. Myös sauna saa erityismaininnan, 
ja Kähärät löylyttelevätkin useamman kerran viikossa. Aivan 
lähistöllä kulkee joki, joten kesällä kiukaan kuumetessa voi 
poiketa myös uimassa.
 Yhteisiin tiloihin toivottiin avaruutta ja makuuhuoneiden 
sijoittelulla mahdollisuutta myös omaan rauhoittumiseen. 
Niinpä lasten makuuhuoneet sijoitettiin toiseen ja vanhem-
pien toiseen päähän taloa. 
 - Meillä on nyt hyvin omaa tilaa esimerkiksi iltaisin, kun 
lapset ovat jo nukkumassa. Lasten teini-iässä asiaa saatetaan 
kyllä ajatella toisinpäin, pariskunta naurahtaa. 
 Lasten päiväkoti sijaitsee kilometrin päässä ja tuleva kou-
lumatkakin on lyhyt ja turvallinen. Lapsiperheen taloa suun-
nitellessa huomioitiin myös tilojen muunneltavuus:
 – Asumme tässä niin pitkään kuin voimme. Täällä on ih-
misen hyvä olla, tämä on meidän turvasatamamme. Neliöt 
onkin jo ajateltu myös siitä näkökulmasta, että lapset muut-
tavat joskus omilleen.

Sisustussuunnittelija sinetöi tunnelman

Kähärät kertovat mieltyneensä skandinaaviseen, vaaleaan 
sisustusmaailmaan. Jukkatalon muuttovalmiissa toimitussi-
sällössä sisustussuunnittelija on mukana koko projektin ajan. 
Suunnittelija laatii kotiin yhtenäisen pintamateriaalisuunni-
telman sekä värisuositukset – aina asujan tyyliin mukaan.
 – Mehän olimme tekemässä ihan valkoista, mutta sisus-
tussuunnittelija Sari Helinin hyvillä vinkeillä tuotiin lämpöä 
pintoihin sekä sisustukseen.
 Sanna ja Sami ovat tyytyväisiä myös valaistuksen viimeis-
telyyn. Ledivalojen sävyä muutettiin aavistuksen kirkkaam-
maksi, ja etenkin pimeään aikaan ratkaisu on osoittautunut 
oivalliseksi.
 Yksi kodin rakkaimmista elementeistä on luonto ja sen 
luomat sävyt. 
 – Aamuaurinko paistaa kauniista sisään isoista ikkunois-
ta, ja luonnonvalo onkin yksi parhaimpia sisustajia meidän 
kodissamme, Sanna naurahtaa.

Yksi kodin rakkaim-
mista elementeistä 
on luonto sävyineen.
Perhe kehuu valon
olevan yksi ykkös-
sisustajistaan.
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Rauhoittavat sävyt 
luovat vanhempien 
makuuhuoneeseen 
levollisen tunnelman
ja katon muoto hen-
gittävää leikkisyyttä.
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Päivän viimeiset 
hetket loikoillaan 
rennosti isolla 
sohvalla. Pariovet 
avautuvat vanhem-
pien makuuhuo-
neeseen. 

Perhe on erityisen 
tyytyväinen isoon
eteiseen.Perintei-
semmän virkansa 
lisäksi se on ilahdut-
tanut asujiaan myös 
jumppatilana.
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Sankarit seikkailevat 
valvoen Oliverin unia. 
Kähärät suunnittelivat 
muuttovalmiin talon 
vuosiksi eteenpäin, 
perheen muunnelta-
vaksi kodiksi.

Suloisen Mean ikioma
huone hehkuu kauniissa
roosan sävyissä. Muutto-
valmis-toimitussisällössä 
sisustussuunnittelija laatii 
yhdessä asukkaan kanssa 
pintamateriaalisuunnitelman 
värisuosituksin.
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”Olimme tekemässä ihan val-
koista, mutta sisustussuunnitte-
lija Sari Helinin hyvillä vinkeillä 
tuotiin lämpöä pintoihin sekä 
sisustukseen”, Sanna kertoo. 
Isot laatat yhdessä harmonisten 
harmaasävyjen kanssa luovat 
ylellistä tunnelmaa.

Kurasyöppö oli
perheen toive-
listalla. Koira-
perheessä kulku 
ulos myös kodin-
hoitohuoneesta
on ollut toimiva 
ratkaisu. 

Sauna on talon 
lämmin sydän, josta 
Kähärät nauttivat 
viikottain. Lauteiden 
kaarevat muodot 
hellivät löylyttelijää.



Nordic Tile -keraamiset laatat

Lamella-lattiat

Espoo | Forssa | Helsinki | Hyvinkää | Hämeenlinna | Iisalmi | Joensuu | Jyväskylä | Järvenpää | Kaarina | Kangasala | Karjaa | Kemiö | Kerava | Kotka | Kouvola | Kuopio  

Lahti | Laihia | Lappeenranta | Lohja | Mikkeli | Mäntsälä | Nokia | Nummela | Perniö | Pori | Porvoo | Riihimäki | Salo | Seinäjoki | Tampere | Turku | Vaasa | Vantaa | Varkaus

11_2020_AsuHyvin_230x297.indd   111_2020_AsuHyvin_230x297.indd   1 23.11.2020   10.54.5123.11.2020   10.54.51

Roth QuickStop Pro 
– älykäs vesivuotovahti ja tulvimissuoja

Uusi Roth QuickStop Pro2 suojaa kodin putkistoa 
käyttäen patentoitua ja älykästä vesivuotoanturia 
löytääkseen pienimmätkin vuodot – jopa 6 ml tunnissa.

› Havaitsee vuodot ja katkaisee vedentulon.
› 24/7 valvonta kolmen eri vuototestin avulla.
› Ilmainen pilvipalvelu ja sovellus.

Lisätietoja roth-finland.fi

Roth lattialämmitysjärjestelmät
– Asumismukavuutta helposti asennettavalla lattialämmityksellä

Roth on valmistanut vesikiertoisia lattialämmitys-
järjestelmiä yli 40 vuoden ajan. 
Meiltä saat laadukkaita järjestelmiä, jotka 
soveltuvat kaikentyyppiseen lattialämmitykseen. 
Älykäs Touchline-ohjausjärjestelmä sovelluksen 
kautta. Tuloksena on asumismukavuus, joustavuus 
ja energiatehokkuus.

Vesikiertoisen lattialämmityksen edut:
› Optimaalinen käyttömukavuus
› Energiatehokas
› Kaikentyyppisiin rakennuksiin soveltuva järjestelmä
› Älykäs säätö
› Allergikoille sopiva
› Sisustuksen kannalta joustava

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

Uusi
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Maanläheiset sävyt ja luonnonmukaiset 
materiaalit jatkavat suosiotaan kodeissa. 
Särmää sisustukseen tuodaan messingillä, 
mustilla yksityiskohdilla sekä upeilla 
terrazzo-pinnoilla. 

TEKSTI  SARI HELIN, SIRKKA LAINE

KUVAT  DAMIXA, JELD-WEN, RTV-YHTYMÄ,

 SIPARILA, TIKKURILA

Sisustustrendit

Pala Italiaa! Terrazzossa voi 
kokea Välimeren hellivän 
tunnelman. Saapasmaasta 
rantautunut mosaiikkibetoni 
koostuu erilaisista siruista, 
jotka on yhdistetty pohja-
massaan. Yhdessä ne luovat 
kestävän komposiittimate-
riaalin – ja näyttävän kotisi 
kaunottaren! 

Hyppysellinen murret-
tuja mausteita, sukellus 
rauhoittavaan sineen. 
Vuoden 2021 värit 
hurmaavat kahmaisten 
matkaansa maailman 
syliin.
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Tikkurilan vuoden 2021
väri Cumulus Y354 on 
rauhoittava, valoisampaa 
tulevaisuutta ilmentävä 
vaaleansinisen sävy.

Valkoinen saa raivata 
tilaa persoonallisille 
tiloille ja leikittelevil-
lekin ratkaisuille.

Luonnonmateriaalit 
ja maanläheiset sävyt 
henkivät raikkautta 
ja harmoniaa. Puun 
lämpö ja kaunis rakenne 
luo luontaisen liiton 
modernin ilmeen kanssa.

Messinki
luo ripauksen
tyylikästä 
ylellisyyttä
kodin arkeen.

Sisustuksessa pitkään suosiossa olleet harmaat ovat 
pikkuhiljaa tehneet tilaa lämpöisemmille beigen ja hie-
kan sävyille. Trendikkäitä ovat myös murretut maustei-
set sävyt, kuten oljenkeltainen ja terrakotta.
 Puu on aina ollut suomalaisille läheinen ja luontai-
nen elementti. Nyt saamme nauttia sen läsnäolosta eri-
tyisesti erilaisin rimoituksin, niin kattopinnoilla kuin 
tilanjakajinakin. Keveässä ratkaisussa moderni ilme 
kohtaa saumattomasti puun lämmön ja luo harmonis-
ta, hengittävää tunnelmaa. 
 Valloittava luonto levittää koteihimme kauniit kuiva-
kukat, hurmaavat heinät sekä raikkaat ruohot. Somis-
tuksessa niitä sijoitellaan maljakoihin ja kransseihin. 
Bambu ja meriruoho ovat tehneet uuden tulemisen ja 
ovat trendikkään sisustajan valinta. 
 Kotimaisuuden ja käsityön suosiminen ja ekologiset 
näkökulmat kulkevat arvoina monen mukana myös ko-
din ratkaisuissa. Persoonalliset ratkaisut luovat kotiin 
kerroksellisuutta ja loihtivat siitä asujansa näköisen. 
 Mainion mausteen kodin suojaisaan satamaan luo-
vat messingin sävyt ja mustat korostukset erityisesti 
vetimissä sekä hanoissa ja suihkuissa. Terrazzo heh-
kuu lämpöä koteihin ja sitä käytetään rohkeasti seinä- 
ja lattialaatoissa sekä isoinakin kokonaisuuksina, esi-
merkiksi keittiön ja kylpyosastojen tasoilla. 
 Myös sävymaailma maalaa luonnon sisään. Kotien 
pintoja hellivät taivaan ja meren rauhoittavat sävyt. 
Siniset hetket yhdistyvät kiven, puunkuoren ja hiekan 
seesteiseen sävymaisemaan. Kodissa vallitsee tyyneys 
ja rauha. 
 Kodin ja kotoilun merkitys on etätöiden aikana koros-
tunut entisestään. Kodista nautitaan ja siellä halutaan 
viihtyä, mutta yhä useammalle kodista on muodostu-
nut myös paikka, jossa työskennellään. Tehokkaiden 
kotitoimistojen lisäksi kaivataan tilaa harrastuksille. 
 Arjen eri osasten halutaan kotona soljuvan jouhe-
vaksi ja kauniiksi kokonaisuudeksi. Elämä saa näkyä 
ja se on ihanaa! 



valmistuli.fi

Ainutlaatuisella  
Valmistuli-asennuksella sekä  

tarkalla kohdekohtaisella 
suunnitelmalla 

Sinä saat kotiisi juuri sellaiset  
tulisija-tuotteet kuin tarvitset.

@valmistuli
Valmistuli Oy MYYNTINÄYTTELY 

Kalustetie 1, 01720 Vantaa 
p. 010 2290750

VALMISTULI MAHDOLLISTAA TAKAN JA PIIPUN ASENNUKSEN SINULLE JOPA KAHDESSA TUNNISSA

Perustus, jonka päälle 
rakennat unelmasi
Perustaminen on yksi rakennushankkeen tärkeimmistä 
vaiheista hankkeen kustannusten ja rakennuksen elinkaaren 
kannalta. Ei siis ole ihan sama, miten kotisi perustustyöt 
hoidetaan. Teettämällä ne luotettavalla ammattilaisella, 
rakennus ei lähde painumaan.

PERUSTAVA on luotettava betoniperustusten suunnittelija 
ja urakoitsija. Meiltä saat rakennushankkeeseesi 
maaperätutkimuksen, rakennesuunnittelun, maarakennuksen, 
paalutuksen ja perustukset. Lisäksi teemme väestönsuojat, 
tukimuurit, kellarit ja betonirungot.

JUKKATALOSI mukana saat Perustavan tekemän perustus-
suunnittelun ja ajallaan valetun betoniperustuksen. Kysy 
lisää talomyyjältäsi!

LISÄTIETOA RAKENTAMISESTA
www.perustava.fi/rakentajan-vinkit

www.perustava.fi



Kasken ovet ja ikkunat. Elämäsi puitteet.

www.kaski.fi

veljeksetvaara.fi



Ruukin katto  
Vain yksi voi olla luotetuin

Katto antaa suojan kodillesi. 

Ruukilta saat kaiken 
tarvittavan vesikatollesi  
60 vuoden kokemuksella.
 
ruukki.fi
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Kattoluuri: 019 211 3800 / vesivek.fi

Kruunaa uusi kotisi 
Arvo-kouruilla!
Toimivaan ja turvalliseen kotiin kuuluu olennaisena osana 
oikein mitoitettu sadevesijärjestelmä sekä kattoturva. Nii-
den sisältö kannattaa suunnitella ajoissa, jotta toimivuus 
ja pitkäikäisyys voidaan varmistaa jo rakentamisen alku-
vaiheessa. Vesivek-kattotuotteet on kehitetty 40 vuoden 
kokemuksella suomalaisiin koteihin sopiviksi ja pohjoiset 

sääolosuhteet kestäviksi. 

Vesivekin alumiininen Arvo on tyylikkäin, helppohoitoisin 
ja kestävin valinta uuden kotisi sadevesijärjestelmäksi, 
koska:

• Ainutlaatuinen ulkoreunan muotoilu estää likaisen veden 
valumisen kylkeä pitkin, ei raitoja!

• Sileät mutkat ovat tyylikkäät eivätkä kerää tukoksia. 

• Syvä, puolipyöreä profiili maksimoi Arvon vedenvirtauste-
hon.

• Materiaalina polttomaalattu alumiini, puhkiruostumatto-
muustakuu peräti 60 vuotta.

• Ulkopuolisten, erikoiskestävien kiinnikkeiden ansiosta 
kourut pitävät ryhtinsä ja niiden puhdistus on helppoa.

 • Arvon asentavat aina omat sertifioidut asentajamme, 
joiden työlle myönnämme 5 vuoden takuun.

Lue lisää Arvosta ja katso testivideo: 
vesivek.fi/rannit



Yksi kansi,  
monta puolta 
Lisäsimme valinnanvapautta 
kylpyhuoneen suunnitteluun  
– Vieser Flip on uusi kotimainen 
lattiakaivonkansi, jolla on kaksi 
tyylikästä käyttötapaa. Laatoita 
kansi huomaamattomaksi osaksi 
yhtenäistä lattiapintaa, korosta 
erilaisella laatalla, tai käännä esiin 
ajaton, sileä teräspinta. Inspiroidu 
uutuudesta ja valitse oma puolesi!

www.vieser.fi


