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Kasken ikkunat ja ovet. Elämäsi puitteet.
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Luonnollista lämpöä kotiin.
NIBE lämpöpumppu on suunniteltu lämmittämään kotisi edullisesti ja ympäristöystävällisesti.
Kattava tuotevalikoima – sopiva ratkaisu jokaiseen kotiin:
• maalämpö
• ilma-vesilämpö
• poistoilmalämpö
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KANNEN TIEDOT
Kuva: Henri Luoma
Koti: juttu sivulla 16

• ilmanvaihto
• aurinkosähkö
• etähallinta

Ps.

SEURA A MEITÄ jukkatalo.fi

Tutustu mahdollisuuksiisi: www.nibe.fi

Laita Instagramissa
seurantaan #jukkatalo.
Pääset seuraamaan
monenlaisten Jukkatalojen
rakentumista suoraan
asiakkaiden kuvaamina
sekä inspiroitumaan itsekin.

Rakentamisbuumi. Aihe, joka ainakin Jukkatalolla
jäi mieleen vuodesta 2021. Ajatus omasta kodista
sai lähes 600 rakentajaa viemään unelmansa todeksi kanssamme, mikä lämmittää mieltämme suuresti!
Räjähdysmäinen kiinnostus omakotiasumista kohtaan
pääsi yllättämään meidät, mutta haasteista huolimatta olemme pitäneet yhden asian kirkkaana mielessä:
ylivertainen asiakaskokemus. Sen haluamme jokaiselle rakentajallemme tarjota, nyt ja aina, kiireestä
huolimatta.
Haluamme kiittää jokaista rakentajaamme luottamuksesta Jukkataloa kohtaan. Erikoinen vuosi haastoi
lisäksemme myös toisinaan teitä – vaadittiin kärsivällisyyttä ja joustavuutta. Toivomme, että päällimmäinen tunne omasta projektista on kuitenkin levollinen.
Sloganimme ”Mielenrauhaa ja luottamusta” lunastaminen ei ole itsestäänselvyys, mutta se on selkeä päämäärä kaikessa mitä teemme.
Tälläkin hetkellä moni haaveilee ensimmäisestä,
juuri omiin tarpeisiin rakennetusta kodista. Tämä Asu
hyvin -lehti on rakennettu nimenomaan ensirakentaja
mielessä; esittelemme tuttuun tapaan kolme inspiroivaa rakentajatarinaa, joiden lisäksi koostimme Onnistujan oppaan helpottamaan rakentamaan ryhtymistä. Kodin suunnittelun avuksi haastattelimme omia,
raudanlujia ammattilaisiamme, joiden vinkkilistaa
noudattamalla pääset jo pitkälle.
Halusimme tässä lehdessä katsahtaa myös Jukkatalon monivaiheiseen historiaan, josta nykyinen tekemisemme kumpuaa. Heittäydy vuosikymmenten
takaisiin tunnelmiin sivulla 62!
Koti on arjen tukikohta, jossa ollaan, viihdytään ja
myös työskennellään. Laaja talomallistomme tarjoaa
erilaisia valmiita ratkaisuja eri elämäntilaisiin ja erilaisille perheille. Niitä voit muokata tarpeidesi mukaan
tai tulla myyjän juttusille oman suunnitelmasi kanssa.
Jukka-edustajamme auttavat mielellään, mikäli jokin
asia jäi askarruttamaan. Rakennetaan unelmasta totta yhdessä!
Leppoisia lukuhetkiä,
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1 KRS

109-11H
huoneistoala 109 m2
kerrosala 157 m2

ESITTELYSSÄ

Tutustu
tyylikkäisiin
talomalleihimme

Hirsikodin sydän on iso saarekkeellinen
keittiö, joka avautuu upeasti ruokailuja oleskelutilaan. Tilava autotalli on
kytketty taloon luoden samalla sopen
sisäänkäynnille. Varastoon kuljetaan
katetun terassin kautta, säältä suojassa.
Kaikki hirsimallit ovat muunneltavissa
toiveiden mukaan ja toteutettavissa
myös Aitojukka- tai Ekojukka-seinärakenteella.

1 KRS

147-13H
huoneistoala 147 m2
kerrosala 160 m2
Valo todella tulvii tämän upean talon
sisään. Isot oleskelutilat, keittiö saarekkeella sekä tilavat arkieteinen ja kodinhoitohuone muodostavat tehokkaan ja
kodikkaan kokonaisuuden. Päämakuuhuone läpikäveltävän vaatehuoneen
kera on erillinen keidas talon siivessä!

2 KRS

197-10M
Huoneistoala 197 m2
Kerrosala 238 m2
Kun halutaan vielä enemmän tilaa ja
toimivuutta, on tämä kaksikerrosratkaisu
oivallinen lähtökohta. Uljasta, näyttävää
julkisivua hallitsevat suuret terassit, leveä
sisäänkäynti ja isot lasipinnat. Komea talo
on suuri myös sisältä: toimivuutta ja tilaa
riittää niin oleskeluun, eri toimintoihin
kuin neljään makuuhuoneeseenkin.
Olohuoneessa on avaruutta entisestään
lisäävä korkea tila.

Katso kaikki mallit ja tilaa talokirja osoitteessa jukkatalo.fi.
6 ASU HYVIN
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10 VINKKIÄ TALONRAKENTAJALLE

Onnistujan
opas

1
Tontti

Tontti valitsee talon
Uuden kodin suunnittelu alkaa aina talon ulkopuolelta:
niin talon ulkonäköön kuin budjettiin ratkaisevasti
vaikuttava tekijä on valitsemasi tontti.
Moni huomioi työmatkan pituuden ja päiväkotien
sijainnit, mutta ei ehkä tule ajatelleeksi, että tontti
määrittää talon kerrosluvun, neliömäärän, ulkopintojen
värityksen ja katon mallin. Tontin valinnassa kannattaa
huomioida asemakaavamääräysten lisäksi maaperä,
korkeuserot, tieliittymän sijainti sekä ilmansuunnat.
Päivän kierron ja kotiin tulevan luonnonvalon huomiointi vaikuttaa niin asumisviihtyvyyteen kuin lämmityskustannuksiinkin.

2

Pohjaratkaisu
Hyvin suunniteltu pohja toimii pitkään

Oman kodin rakentamiseen ryhtyminen on yksi elämän suurimmista
päätöksistä. Siihen liittyy paitsi haaveilua ja innokasta uuden suunnittelua,
myös huolta ja riskien puntarointia. Hyvä suunnittelu ja luotettavat
kumppanit ovat avainasemassa siihen, että uudesta kodista nauttii jo
rakennusvaiheessa. Seuraavilta sivuilta voit lukea meidän vinkkimme
onnistuneeseen talonrakennusprojektiin pähkinänkuoressa.
Olisi ilo päästä rakentamaan uutta kotia kanssasi!
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Kodin toiminnallisuuden ja arjen sujumisen kannalta avainasemassa on pohjaratkaisu. Ammattilaistemme suunnittelemia valmiita pohjia voit hyödyntää sellaisenaan, tai niitä
voidaan muokata toiveidesi mukaan. Jos haluat toteuttaa
ihan oman mallin, suunnittelemme sen kanssasi veloituksetta. Tärkeintä on suunnitella pohjaratkaisu, joka mukautuu teidän perheen elämään.
Elementtimme tehdään aina asiakkaan talon mukaan.
Hinta muodostuu raaka-aineiden määrästä – ei siis ole väliä,
valitsetko valmiin vai sinulle suunnitellun pohjan. Tarjouksen
pyytäminen ei vielä sido sinua mihinkään, vaan auttaa tekemään realistisen kustannusarvion kotisi rakentamisesta.
Ammattilaistemme avulla vältät turhia työvaiheita ja
optimaalisen tilankäytön myötä säästät kustannuksissa.
ASU HYVIN 9
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Talotoimittaja

Kokonaishinta

Luotettavat kumppanit ja pitävä budjetti

Talo & tontti, maansiirtotyöt, lämmitys, sähköt...

Talonrakentajan tulee pystyä luottamaan siihen, että
budjetti pitää – huolellisesti laskettu kustannusarvio
on projektin kivijalka. Talotoimittajaa valitessa kannattaa
siis kiinnittää huomiota siihenkin, paljonko kustannusarvionne tekemiseen käytetään aikaa. Eri valmistajien
toimitussisällöt voivat erota reippaastikin toisistaan,
joten myös niitä on hyvä vertailla huolella.

Toimitussisältö määrittelee sen, mitä talotoimittajan
kustannusarvio pitää sisällään. Projektin hinta määräytyy
suurelta osin sen mukaan, kuinka paljon asiakas itse
osallistuu rakennustöihin.
Hartiapankkirakentajan taloprojekti saattaa vaikeutua
rahojen huvetessa liian aikaisin, ja voidaan joutua muuttamaan keskeneräiseen kotiin, käytännössä raksalle.
Ikäviltä yllätyksiltä välttyy solmimalla urakkasopimuksen,
joka kattaa kaikki rakentamisen työvaiheet. Sen lisäksi
kannattaa selvittää asiantuntijan kanssa urakkahintaan
kuulumattomien töiden hinnat, kuten sähkö- ja lvi-liittymät, maansiirtotyöt, salaojitukset, routasuojaukset ja
pihatyöt istutuksineen.

Meidän ammattitaitoiset ja luotettavat yhteistyökumppanimme, tiivis yhteydenpito ja läpinäkyvä projektinhallinta pitävät kustannukset suunnitelmien mukaisina
ja luovat mielenrauhaa elämän suurimpiin lukeutuvan
hankinnan äärellä. Tämän voimme luvata yli 30 000
kodin kokemuksella, reilun puolen vuosisadan ajalta.

4

Aikataulu

Työn jälki

Elämää on ennen rakentamista, sen aikana ja jälkeen

Tutustu etukäteen taloesittelyissä

Rakentaminen on moniulotteinen ja laaja projekti, jossa
aikataulun pettäminen yhdessä vaiheessa voi kertaantua
jatkossa. Osaava talotoimittaja kykenee lupaamaan pitävän aikataulun asiakkaalle talon valmistumisesta jo sopimusta tehdessä. Kun rakentamisen tarkka aikataulu on
tiedossa, voit suunnitella muuttoa ja muuta elämää
rauhallisin mielin jo etukäteen.

Kiinnitä huomio yksityiskohtiin:
• laatoitukset
• listoitukset
• maalaukset
• tapetoinnit
• kalusteasennukset
• silikonisaumaukset
• saunan paneloinnit ja lauteet
• töiden laatu: vesikatto, ulkoverhous

Rakentamiseen kuuluu monta vaihetta ja aikataulujen ja
omien tehtävien hallinta voi tuntua haastavalta. Meidän
Omajukka-digipalvelu helpottaa projektin seurantaa,
jaottelee omat tehtäväsi valmiiksi ja pitää piirustukset
ja dokumentit tallessa, yhdessä paikassa.
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Varmistathan esittelyssä, että kyseessä
on Muuttovalmis koti, jolloin talo on
kokonaisuudessaan talotoimittajan
rakentama.
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Sisustus

Energiatehokkuus

Kerralla mieluisaa ja toimivaa

Rakenteiden ja rakentamisen laatu

Tärkeitä sisustuksessa huomioitavia seikkoja:
• Sekoita eri tyylejä harkiten. Valitse ja muista punainen lanka.
• Pintamateriaalit toimivat taustana kalusteille,
tekstiileille ja koko muulle sisustukselle.
• Käytä harkintaa nopeasti vaihtuvien trendivärien suhteen
kalusteissa, seinissä ja muissa pysyvämmissä ratkaisuissa.
• Yksi sisustuksen tärkeimmistä funktioista on edistää
kotisi toiminnallisuutta.
• Varmista, että keittiössäsi toteutuu kultainen kolmio: kylmäsäilytys, vesipiste ja liesi ovat sopivalla etäisyydellä toisistaan.

Energiatehokas talo vähentää asumiskustannuksia
merkittävästi, jopa satoja euroja vuodessa.
Laadukkaat materiaalit, ikkunat ja ovet, riittävät
eristevahvuudet sekä huolellinen asennustyö
takaavat energiatehokkaan kodin.
Energiatehokkuuteen voi vaikuttaa myös seinärakenteilla. Meillä on tarjolla 3 vaihtoehtoa:
Ekojukka, Hirsijukka ja Aitojukka. Seinärakennetta
valitessasi pohdi mm. arvojesi vaikutusta valintaan,
kuinka paljon haluat panostaa ekologisuuteen ja
mikä rakenne sopii parhaiten budjettiisi.

Sisustusammattilainen osaa usein kysyä oikeita asioita, jotka
auttavat löytämään käyttötarkoituksiisi ja tyyliisi sopivimmat
ratkaisut. Muuttovalmis-toimitussisältöömme kuuluu aina
sisustussuunnittelijan palvelut.

8

Lämmitysmuoto

Takuut & vakuudet

Kaukolämpö, maalämpö vai muu lämmönlähde?

Suomen luotetuin talopakettimerkki

Valitse talosi kokoon ja elämäntyyliinne sopivin
lämmitysratkaisu. Vertaile kustannuksia sekä
hankkimisen että käytön suhteen. Esimerkiksi
maalämpö on parhaimmillaan vasta suuremmassa omakotitalossa, ja kaikki lämmitysmuodot
eivät välttämättä ole jokaiselle talotoimittajalle
mahdollisia. Jos olet ostamassa muuttovalmista
taloa, niin tarkista, kuuluvatko lämmönlähde ja
takka toimitussisältöön – niiden puuttuminen
voi nostaa kokonaishintaa jopa yli 10 000 euroa.
Meillä asiakas pääsee aina valitsemaan lämmönlähteen ja tulisijan, ja ammattilaisemme auttavat
sinua sopivimman valinnan tekemisessä.
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10

Jukkatalo kuuluu suureen kotimaisen puualan konserniin,
PRT-Forestiin, ja asiakkaidemme saatavilla on aina korkealaatuiset raaka-aineet ja ajantasainen ammattitaito. Meillä
on yli puolen vuosisadan kokemus pientalorakentamisesta.
Kun talotoimittajasi on vakavarainen yritys, voit huoletta
luottaa sinulle luvattuihin takuisiin. Jos käyttämäsi rakennusyritys jostain syystä lopettaa toimintansa, ei se pysty
enää vastaamaan myöntämistään takuista. Varmista siis,
että sinulla on sopimusta tehdessäsi tiedossa:
• rakennusaikainen takuu
• rakennusaikaiset vakuutukset
• lopputarkastus
• rakennetakuu
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Mitä kodin
rakentaminen
maksaa?
Isoimmat kustannuserät ovat
valitun toimitussisällön lisäksi
itse rakennuspaikka: millaisen
talon juuri tälle tontille voi
rakentaa ja mitä kunta tontista
ja kunnallistekniikasta veloittaa.
Tämä esimerkkilaskelma on
tehty kolmen makuuhuoneen
kodille (ha 125 m2), omalle
tontille, Jukkatalon Muuttovalmis-toimituksella.
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ilman rahtia, kaluste- tai
materiaalimuutoksia ja
ylitysvarausta.
Ota yhteyttä alueesi
Jukka-myyjään ja pyydä
tarjous. Teemme tarkan
kustannuslaskelman juuri
sinun kodillesi.

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

Talon osuus 252 000 €
Malli 125-14M

TONTTI
20 % = 75 000 €
Oma vai vuokra? Tontin hinta
riippuu paikkakunnasta ja
alueesta. Omaksi ostettava
tontti voi nostaa kustannuksia
kymmenillä tuhansilla euroilla.
Tässä laskelmassa tontin hinta
on 75 000 € ja varainsiirtovero
lankeaa ostajalle. Yleensä tontin
osuus kokonaiskustannuksista
on 20–25 %.

ESIMERKKILASKELMAN
KOKONAISKUSTANNUS
369 600–443 000 €

TYÖMAAN KULUT
1–2 % = 2 500–7 000 €
Sähkö, jätehuolto,
rakennuksen vakuutus ja
muut rakentamisen aikaiset
kustannukset ilmenevät
juoksevina kuukausittaisina
pikkulaskuina.

VIRANOMAISMAKSUT,
PALKKIOT & LUVAT
2–3 % = 6 000–14 000 €
Pientalohankkeeseen tulee
nimetä pääsuunnittelija ja
vastaava mestari sekä kiinteistön vesi- ja viemäri- sekä
ilmanvaihdon työnjohtaja.
Suunnittelijat valmistelevat
rakennuslupahakemuksen.

LIITTYMÄT
2–4 % = 7 500–15 000 €
Mikä lämmitysjärjestelmä
taloon tulee? Kaukolämpö-,
vesi- ja sähköliittymien
kytkentämaksut riippuvat
kunnan taksoista. Tuleeko
oma jätevesijärjestelmä,
entäpä porakaivo? Onko
alueella saatavilla valokuituyhteys?

MAANRAKENNUSTYÖT
5–11 % = 20 000–40 000 €
Maansiirtotöiden hintaan
vaikuttavat tontin maaperä
ja tarvittava kalusto. Ne selvitetään maaperätutkimuksella.
Kallion räjäytys ja suomaaperän
paalutus ovat kalliimpia kuin soraperustusten teko kangasmaalle.
Salaojat, putkijohdot, kaivot,
täytöt ja tiivistykset kuuluvat
työvaiheeseen ennen perustusten
rakentamista. Kellaritalojen maanrakennuskustannukset riippuvat
kohteesta.

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

MUUTTOVALMIS JUKKATALO
65 % = 252 000 €
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-kustannukset
ovat noin 15 % korkeammat.

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

PIHA
1–5 % = 4 000–20 000 €
Puut, pensaat, siirtonurmi vai
asfaltti, entä mansikkamaa?
Varaa pihatöihin rahaa vielä
seuraavallekin kesälle.

LÄMMÖNLÄHDE
1–5 % = 2 600–20 000 €
Esim. poistoilmalämpöpumppu noin 5 700 €,
sähkö 2 300 € ja aurinkosähkö noin 7 000 €.
Jos haluat kotiisi takan,
nostaa se kustannuksia
noin 6 500 €.

RAHOITUSKULUT
+
Huomaa, että pankkisi tarjoamaan lainasuunnitelmaan voi
sisältyä jo rakentamisen aikaisia korkokuluja ja lyhennyksiä.
Lainaa neuvotellessa sinulla
tulisi olla omia säästöjä tai
vakuuksia.

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!
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Keittiö on asukkaiden mukaan
yksi kodin pisimpään suunnitelluista ja onnistuneimmista jutuista.
Erityisesti heitä ilahduttaa värimaailma: tummat, kehykselliset
puuovet ovat ajattomat ja
kodikkaat. Samaa sävyä olevat
sokkeli ja päätylevyt viimeistelevät kokonaisuuden.

MEIDÄN KODIN TARINA

Rentoa,
kodikasta ja
kestävää
Anne ja Markus Sipilän Jukkatalo
valmistui Espooseen heinäkuussa -21.
Ohjenuorana niin rakentamisessa kuin
sisustussuunnittelussakin kulkivat aikaa
kestävät, ekologiset valinnat, rajallisen budjetin
puitteissa ja oman tyylin mukaisesti.
KATRI DAHLSTRÖM KUVAT HENRI LUOMA
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Arkkitehti Olli Enteen
suunnitelmaan tehtiin
Jukkatalolla vain pari
muutosehdotusta, esimerkiksi kattorakenne
muuttui hieman, mutta
päällisin puolin eroa ei
edes huomaa. Toimitussisällöksi Sipilät valitsivat
Sisusta itse, sillä he halusivat osallistua pintojen
viimeistelyyn ja saada
pikkuisen pelivaraa aikatauluun tuotevalintojen
tekemisessä.

MEILLÄ ASUU
Anne ja Markus Sipilä,
5- ja 7-vuotiaat pojat sekä
shetlanninlammaskoira

KOTI
Asiakkaan toiveiden pohjalta
arkkitehti Olli Enteen suunnittelema koti Espoossa yhteistyössä Jukkatalon rakennusarkkitehti Tiina Luostarinen.
Yksikerroksinen, 151 m²
Toimitussisältö Sisusta itse
Seinärakenne Ekojukka

kotitehtavana

Mikä kodissanne on parasta?

Miksi juuri Jukkatalo?

Ehdottomasti se, että koti on suunniteltu juuri meille, mikä pitää sisällään monia asioita:
Arki lasten ja koiran kanssa pyörii kodissa
mutkattomasti. Yksitasoisessa talossa leluja
tai muita tavaroita ei tarvitse kuskata portaissa edestakaisin, ja arkieteinen kurasyöppöineen helpottaa kulkemisia ja vaatesäilytystä.
Oleskelutilat ovat avarat ja yhtenäiset, mutta
keittiö jää näppärästi kulman taakse näkösuojaan olohuoneesta katsottuna.

Kilpailutimme arkkitehdin piirustuksilla seitsemän toimijaa, ja neuvottelimme tarkemmin kahden kanssa. Kotimaisuus ja ekologisuus ohjasivat vahvasti valintaamme, mikä
pudotti monia tarjoajia pois heti alkumetreillä. Lopulta puntarissa painoivat eniten
myyjän palveluasenne, paketin sisältö ja
hintalappu.

Kuinka rakentaminen sujui?
Kauttaaltaan mainiosti. Jukkatalon tapaa
toimia kuvaa hyvin talon pystytyspäivä, johon sattui talven pahin myräkkä. Pihaan oli
tupsahtanut puoli metriä lunta, mutta niin
vain elementtirekka kaartoi näköpiiriin tasan
seitsemältä. Talo pystytettiin, ja siitä lähtien
tiedettiin homman hoituvan.
Toinen hyvä esimerkki joustavuudesta ja
asiakasystävällisyydestä on autokatos, joka
oli ostovaiheessa vain varauksena kuvissa.
Hieman ennen kuin talon elementit lähtivät tekoon tehtaalla, päätimme tilata myös
autokatoksen. Se saatiin sujuvasti mukaan
projektiin.
Rakentamisen edistymistä ja omia vastuita ja tehtäviä oli kätevä seurata Omajukka-palvelusta. Kommunikaatio pelasi hyvin
Jukkatalon asiakasvastaavan ja työpäällikön
kanssa, heidät sai tarvittaessa aina kiinni. Aikataulu piti niin hyvin, että talo luovutettiin
meille viikko etuajassa.
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Pintoihin ja sisustukseen haluttiin
paljon puuta ja värejä.
Tehosteväri keltainen
pirskahtelee esiin niin
lastenhuoneissa kuin
oleskelutiloissa, ja
näyttävät, yksityiskohtaiset tapetit
vangitsevat katseen.

Sisätilat jatkuvat ikkunaseinän kautta
suurelle terassille, joka oli ensimmäisenä
kesänä kovassa käytössä, kun pihatöitä
ei muuton vuoksi ehdtty tehdä.
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Heti ulko-ovelta
avautuu näkymä
halki viihtyisän
kodin, ruokailutilasta olohuoneeseen,
terassille ja kodinhoitohuoneeseen
saakka.

Lattiamateriaalia ei
tarvinnut puntaroida,
sillä Timberwisen
leveä lankkuparketti
oli ihastuttanut jo
pitkään. Valinnoissa
suosittiin kauttaaltaan
Suomessa valmistettuja tuotteita – kotimaiset vaihtoehdot
tarkistettiin aina ensin,
ja lähes poikkeuksetta
niihin myös päädyttiin.
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Valkoiset, kiiltävät
tasot avartavat tilaa
ja peilaavat valoa
kauniisti. Ikkunan
edustalla taso jatkuu
kätevästi kulmaan
sijoitettuun aamiaiskaappiin asti. Juuri
sopiva keittiö löytyi
Puustellin valikoimista.

Käytännölliseen ruokakomeroon on sijoitettu
mm. pakastin ja mikro,
näppärälle korkeudelle,
johon myös lapset yltävät.
Oviaukkoon on tehty liukuovivaraus, mutta ainakin
toistaiseksi asukkaista
tuntuu, ettei ovea tarvita.
Komero toimii myös kodin
kierrätyskeskuksena: paperit,
pahvit, lasit ja muut mahtuvat
tilaan hyvin. Omat hyllynsä
on kakkukuvuille ja muille
tarjoiluastioille – kaikelle
sellaiselle, mitä ei arjessa
jatkuvasti käytetä köökin
puolella.
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Myös lastenhuoneiden
kalusteet noudattavat
ajatonta ja tyylikkään
pelkistettyä linjaa.
Seikkailun tunnelmaa
leikkeihin tuo vauhdikas viidakkotapetti.

Vanhempien makuuhuoneen
yhteydessä on vaatehuone,
josta pääsee kätevästi kulkemaan kodinhoitohuoneeseen
ja kylpytiloihin.
Tilavassa vaatehuoneessa
sijaitsee kodin toinen työpiste, jota ei alkuperäisessä
suunnitelmassa ollut lainkaan.
Koronan myötä asukkaat
huomasivat sen tarvitsevansa,
ja pohjaratkaisua muutettiin
loppumetreillä onnistuneesti.
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Ympäristöystävällinen
rakentaminen näkyy
myös pinnoissa:
maalit, märkätiloja
lukuun ottamatta,
ovat muovitonta,
vesiohenteista
Coloria Greenline
-sisustusmaalia.
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Kodinhoitohuone näkyy
olohuoneeseen ja sieltä
kuljetaan kylpyhuoneeseen,
joten myös kodinhoitohuoneen ulkoasuun panostettiin. Tila on kaunis ja
valoisa, sen takaa lasiovi.

Sipilät hankkivat huonekaluja hyvin harkitusti – vain
sellaisia, joiden tiedetään
kestävän pitkään niin käyttöä kuin katseita. Valtaosa
huonekaluista tuotiin vanhasta kodista, mukana niin
isovanhemmilta perittyjä
kalusteita kuin aikaa kestäviä klassikoita.
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Perinteisten pesualtaiden sijaan valittiin
Woodion puukomposiittialtaat. Tyylikkäät
malja-altaat suunnitellaan ja valmistetaan
Suomessa.

Lämmin harmaa,
valkoinen ja hiekan
sävy luovat kylpyhuoneeseen rauhallisen tunnelman.
Suuret laatat ja linjalattiakaivo syventävät
vaikutelmaa.
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Eniten aprikointia
sisustusvalinnoissa
saivat aikaan laatat,
niitä venkslattiin
vuoden päivät, kertoi
pariskunta nauraen.
Runsaasta tarjonnasta suosikiksi kohosi
Pukkila, ja sinne
keskitettiin kaikki
laattahankinnat.
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Lamella-lattiat

KRUUNAA KOTISI
ARVO-KOURUILLA!
• Ulkoreunan muotoilu estää likaisen veden valumisen kylkeä
pitkin, ei raitoja!
• Sileät mutkat ovat tyylikkäät eivätkä kerää tukoksia.
• Syvä, puolipyöreä profiili maksimoi vedenvirtaustehon.
• Materiaalina polttomaalattu alumiini, puhkiruostumattomuustakuu peräti 60 vuotta.
• Ulkopuolisten, erikoiskestävien kiinnikkeiden ansiosta kourut
pitävät ryhtinsä ja niiden puhdistus on helppoa.
• Arvon asentavat aina omat sertifioidut asentajamme, joiden
työlle myönnämme5 vuoden takuun.
Lue lisää Arvosta ja katso testivideo: vesivek.fi/rannit

Nordic Tile -keraamiset laatat

Kylpyhuonekalusteet- ja
tarvikkeet

019 211 3800 | vesivek.fi | Takuulla vastataan.

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 | Orimattila | Perniö | Pori | Porvoo | Riihimäki | Salo | Seinäjoki | Tampere | Turku | Vaasa | Vantaa | Varkaus

Sisustussuunnittelijat
Kia Huumonen, Sari
Helin, Sanna Mustonen
ja Marjo Suuronen auttavat
asiakkaitamme tekemään
unelmien kotiin valintoja,
jotka kestävät aikaa ja
katseita.

SISUSTUSSUUNNITTELIJAMME

Unelmien koti
on kaunis ja
toimiva
Muuttovalmis-toimitussisältöömme kuuluu
kokonaisvaltainen sisustuspalvelu. Ammattilaistemme
avulla suunnittelet sisustuksesta ehjän kokonaisuuden
– viihtyisän kodin, joka sopii toiminnoiltaan ja
materiaaleiltaan juuri teidän perheen arkeen.
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Mikä sinua inspiroi sisustussuunnittelijan työssä Jukkatalolla?
KIA Asiakkaiden ja talojen ihana kirjo sekä tietysti materiaalit. Mielenkiintoa ja positiivista haastetta lisää se, että koteja
toteutetaan hyvin vaihtelevilla budjeteilla ja kriteereilläkin.
Toki myös myönteinen palaute
asiakkailta inspiroi – tietää tehneensä oikeita valintoja.

SARI Eri elämäntilanteissa olevien asiakkaiden auttaminen kodin tärkeissä valinnoissa – lapsiperheen ja senioripariskunnan
kodit ovat hyvin erilaisia. Innostun myös rohkeista asiakkaista,
jotka haluavat tehdä persoonallisia, mutta ei välttämättä niitä
trendikkäimpiä valintoja.

SANNA Materiaalit ja värit
inspiroivat, sekä se, että juuri
tiettyjen ihmisten toiveiden mukaista kotia suunnitellaan yhdessä heidän kanssaan. Usein
asiakkaat muuten yllättyvät siitä, kuinka nopeasti otamme isot
kokonaisuudet haltuun. Se lisää
luottamusta ammattitaitoomme.

MARJO Asiakkaiden auttaminen kodin tärkeissä valinnoissa,
tekemällä juuri heidän näköisiään juttuja. Kahta samanlaista päivää ei tässä työssä ole, ja
Jukkatalon sisällä voi aina kysyä
apua toisilta sisustussuunnittelijoilta tai vaikkapa lvi-puolelta.

ASU HYVIN 33

Sisustusvalikoimamme
tuotteet ovat nähtävillä
sisustuspalaverissa myymälässämme. Jos kotiisi tulee
tuotteita valikoimamme ulkopuolelta, esimerkiksi tulisijassa tietty käsittely tai
pinnoite, otathan mallin
mukaan palaveriin.
PÄÄPIIRUSTUSVAIHEESSA
HUOMIOITAVAA

SISUSTUSPALAVERI
– MITÄ JA MILLOIN

• Sisustussuunnittelija tapaa uuden kodin
rakentajan ennen talopaketin saapumista
tontille.
• Palaveriin kannattaa valmistautua pohtimalla oman perheen tarpeita materiaalien
suhteen esimerkiksi kulutuksen kannalta. Pohdi myös suosikkisävyjä; kontrasteja
vai pehmeämpää tyyliä, kylmää vai lämpimämpää sävymaailmaa.
• Liian pitkälle asioita ei kuitenkaan kannata etukäteen aprikoida, esimerkiksi yksittäisten tuotevalintojen tasolle saakka. Kokonaisuuden viimeistelevät yksityiskohdat
hiotaan yhdessä.
• Palaverissa käymme toimitussisällön kohta
kohdalta läpi sisustuksen osalta: lattia- ja
seinälaatat saumoineen, listoitukset, yleislattiat, sisäväliovet sekä maalien sävyt ja
mahdolliset tapettivalinnat.

Mitä trendejä sisustuksessa on havaittavissa?
KIA Messingin suosio kasvaa
edelleen ja värejä uskalletaan
käyttää enemmän, myös muita
kuin maanläheisiä sävyjä.

SANNA Persoonallisuus sisustuksessa sekä uuden ja vanhan yhdistäminen. Kiintokalusteissa
mustan tilalle on tulossa rohkeammin värejä, ja
puumateriaalien suosio tulee jatkumaan.

SARI Isot laattapinnat ja ekologisten arvojen myötä aikaa kestävät ja aidot materiaalit.

MARJO Aitojen materiaalien, kuten parketin
ja kiven, kunnioitus jatkuu ja niihin halutaan
panostaa. Messinkiä ja mustaa näkyy edelleen
paljon, mutta väreille aletaan lämmetä monipuolisemmin ja käyttää niitä rohkeammin omien
mieltymysten mukaan.
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• Palaverin jälkeen lähetämme sinulle tarkistettavaksi yksityiskohtaisen taulukon tehdyistä valinnoista, hintamuutoksista sekä
sisustuspohjan, jossa näkyy muun muassa
tehosteseinien paikat.
Huomioithan, että ennen sisustuspalaveria
– pääpiirustusvaiheessa – lukitaan pysyvät,
rakenteelliset asiat, kuten seinien, hanojen,
lieden ja kaikkien ovien paikat. Myös kiintokaluste-, lvi- ja sähkösuunnittelu tehdään
erikseen. Kiintokalusteet toimivat lähtökohtana muulle sisustukselle. Sauna-, porras- ja
takkatoimittajamme ovat suoraan yhteydessä talonrakentajiin, ja sisustuspalaverissa
voimme varmistaa, että valitut materiaalit
sopivat kokonaisuuteen.

Perinteinen vai moderni laatta?
Suurempi laattakoko jatkaa suosiotaan. Kylpytilojen suunnitteluun ihanat isot laatat
vaikuttavat siten, että ne vaativat hieman
enemmän pohjatöitä ja oikea kaato edellyttää linjalattiakaivoa. Linjakaivo voi olla
myös esim. saunan lasiseinän kohdalla keskellä tilaa. Niinpä suihkujen sijoittelu kannattaa miettiä kaivojen kannalta. Linjakaivojen lisäksi tyylikäs ja käytöllinen seinä-wc
on valinta, joka tulisi olla tiedossa jo pääpiirustusvaiheessa.
Myös erilaiset ladonnat, kuten kalanruototai tiililadonta, vaativat lisätyötä, mikä luonnollisesti vaikuttaa hintaan. Myös mosaiikkilaatan asennus runsaine saumoineen vie
enemmän aikaa kuin vakiolaatta.
Kipsilevy- vai paneelikatto?
Sisäkatto ja välipohja vaikuttavat kattorakenteisiin, joten kattovalinta tulee olla tehtynä ennen kuin ammattilaisemme tekevät
elementtikuvat ja materiaalilaskelmat.
Mihin eteisen lattialaatoitus rajataan?
Laattalattian rajaukseen vaikuttavat eniten
ovet ja kalusteet: laatoitus ei saa rajautua
keskelle ovea tai kaapistoa. Rajauksen tulisi olla aina suora. Jos eteisestä on käynti
kodinhoitohuoneeseen, kannattaa laattalattian jatkua ainakin kodinhoitohuoneen
ovelle saakka.
Hyllysyvennys kylpyhuoneeseen?
Mikäli kylpyhuoneeseen halutaan hyllysyvennys pesuaineille, tulee pohjapiirustuksessa olla siitä maininta. Syvennyksen kokoa
voi muokata myöhemmin, mutta paikka tulisi
osata huomioida jo työpiirustuksia tehdessä.
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valmistuli.fi

Valmistuli on markkinoiden helpoin tapa hankkia unelmiesi tulisija

Sinä valitset tuotteet, me hoidamme loput.

@valmistuli

Valmistuli Oy

VALMISTULI SHOWROOM: Kalustetie 1, 01720 Vantaa

Millaista Jukkatalolla
on työskennellä?
MAIJA rakennussuunnittelija

Meillä on todella lämminhenkinen
porukka. Apua ja mielipiteitä voi
kysyä aina myös muilta osastoilta
– mietimme sitten yhdessä, kuinka
palvella juuri tätä asiakasta parhaiten. Minua inspiroi se, että asiakkaan kanssa koetaan yhdessä oivaltamisen hetkiä, jotka takaavat sen,
että talosta tuleekin koti.
PIRJO rakennussuunnittelija

Suoraan sydämestä voin todeta,
että viihdyn työssäni tosi hyvin.
Se johtuu siitä, että työpäivät muodostuvat ihmisistä – kollegoista ja
asiakkaista. Huippuammattilaiset
työskentelevät yhdessä ja huolehtivat, ettei keskeneräisiä asioita laiteta maailmalle. Toki työ tarjoaa
myös haasteita, mutta ne mahdollistavat kehittymisen omassa ammatissa.
JANNE LVI-suunnittelija

Jokainen talo on erilainen, se tuo
työpäiviin mukavaa vaihtelua. Tykkään myös siitä, että saan olla paljon tekemisissä asiakkaiden kanssa.
Tosin vain pieni osa minun työstäni
on lopulta näkösällä, mutta seinien
suojaan jäävällä työllä on iso merkitys valmiissa kodissa.

SUUNNITTELIJAMME

Koteja ja
mielenrauhaa
rakentamassa
Jokaisessa taloprojektissamme työskentelee kymmeniä oman
alansa huippuammattilaisia, kohtaamassa asiakkaat ja
tukemassa heitä koko rakennusprojektin ajan.

38 ASU HYVIN

JUHANI sähkösuunnittelija

Meillä hommia paiskitaan aina
positiivisessa tunnelmassa, ja on
inspiroivaa päästä tuomaan oma
kädenjälki yksilöllisiin koteihin.
Eniten teen yhteistyötä muiden
tekniikan suunnittelijoiden kanssa, mutta koko yhtiössä on kyllä
todella hyvä henki.
Jukkatalon tiimissä työskentelevät
myös LVI-suunnittelija Janne Huhta,
sähkösuunnittelija Juhani Kivirinta
sekä rakennussuunnittelijat
Pirjo Kivioja ja Maija Vesanen.
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Tiimiläistemme
vinkkejä
oman kodin
suunnitteluun
Maija, Pirjo, Janne ja Juhani kertovat, mitkä
yksityiskohdat ja aikataulut taloprojekteissa
herättävät asiakkaissa eniten kysymyksiä
tai joita ei välttämättä tule hoksanneeksi.

VALAISTUSSUUNNITTELU

Kannattaa pohtia, kuinka valaistusta ohjataan: monestako paikasta sitä tehdään ja halutaanko himmennystä.
Lisävalaisimien tarve on hyvä ennakoida jo kaupantekovaiheessa, niin ne saadaan mukaan sähköpistekuvaan.
Pintojen sävyt kannattaa huomioida valaistuksen värilämpötiloissa. Jos valkoista pintaa on paljon, on 3 000
kelviniä sopiva sävy. Jos sisustuksessa käytetään tummaa,
niin 4 000 kelviniä korostaa paremmin niin seinien, laattapintojen kuin kalusteidenkin värejä.
Ulkovalaistuksen suunnittelussa, varsinkin kaava-alueella,
kannattaa huomioida tontin lähellä oleva katuvalaistus –
usein se heijastuu myös pihalle päin.

TILARATKAISUT

Joskus suunnittelijan ehdotukset tilaratkaisuissa saattavat tuntua tylsiltä, ja esimerkiksi eteisen neliömäärää toivotaan pienemmäksi. Pohjapiirustuksesta voi
olla hankala hahmottaa tilan kokoa ja ulottuvuuksia,
joten tiloja kannattaa pohtia mahdollisimman konkreettisesti arjen toimintojen kautta.

VESIKALUSTEET

Kun talo tulee LVI-suunnittelijan pöydälle, tulee vesikalusteiden paikat kylpyhuoneessa, keittiössä ja kodinhoitohuoneessa
olla lukittu. Mikäli suunnitteluvaiheessa
tehdään muutoksia, vaikuttaa hinnoitteluun muukin kuin näkyviin jäävä tuote.

Esimerkiksi
• Tarvitaanko eteiseen tilaa istuimelle, onnistuuko
kenkien laittaminen jalkaan seisaaltaan asumisen
kaikissa vaiheissa.
• Kun kotiutuu kolmen kauppakassin kanssa, lasketaanko ne eteisen lattialle vai kannetaanko suoraan
keittiöön, joka saattaa olla toisessa päässä taloa.
• Mahdunko nostamaan ison padan uuniluukun edestä, vai pitääkö se nostaa sivusta.
• Millainen pyykkiteline kotiin tulee ja mihin se mahtuu siten, että myös ripustaminen on sujuvaa.

HUONEIDEN SIJOITTELU

SÄHKÖSUUNNITTELU

Omaa tonttia kannattaa katsoa mahdollisimman
monesta näkövinkkelistä ja ilmansuunnat huomioiden. Sen perusteella on hyvä miettiä, mitä haluaa nähdä mistäkin huoneesta. Myös mahdollisen
autokatoksen sijoittuminen ja kulkeminen sieltä
taloon kannattaa huomioida.

Sähköpaikat tulee huomioida riittävän aikaisessa vaiheessa työmaatoteutusta varten.

”Tästä ajetaan pihaan, tältä puolelta tonttia avautuu kaunein maisema, yhdestä suunnasta näkyykin naapurin pyykkiteline – ehkä ei terassia juuri
sille kohdalle.”
40 ASU HYVIN

Esimerkiksi lisähanan hinnoittelussa huomioidaan myös vesiputket, viemärit, hanakulmarasiat ja liittimet sekä asennuksiin
käytettävä aika.

Liukuovet vaikuttavat sähkösuunnitteluun siten, että jos ne menevät seinän sisään, ei sille osalle
seinää voi laittaa sähkörasioita.

Tervetuloa talonäyttöihin tutustumaan
uusiin kohteisiimme ja
Jukkatalon väkeen.
Kun kyse on elämän
suurimmasta hankinnasta,
tehdään se kunnolla!
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Omajukka
pitää
rakentajan
kartalla

Oman kodin rakennusprojektissa on paljon liikkuvia osasia, joiden tulee pysyä hyppysissä: on aikataulut ja maksut, on luvat ja lomakkeet. Arjen kiireessä
saattaa osa rakennusprojektin dokumenteista hukkua
sähköposteihin, osa on printattuna jossain kansiossa,
osa ties missä.
Rakentaessa ovat ajanhallinta ja tehtävien oikea järjestys merkittävässä roolissa. Omajukka-palvelu on kehitetty sujuvoittamaan niin rakentamisen ensikertalaisen
kuin kokeneemmankin konkarin rakennusprojektia.

ME KÄYTETTIIN Omajukkaa
tosi paljon. Oli ihanaa pystyä
seuraamaan eri vaiheita ja työn
etenemistä elämänsä isoimmassa projektissa. Omajukka
on tosi selkeä, siitä näkee kaiken hyvin konkreettisesti, mikä
taas auttaa omien tekemisten
aikataulutusta. Rauhoitti kyllä
rakentajan mieltä tämän palvelun käyttö.
ANU LÖNNSTRÖM

Perheen Jukkataloon voit
kurkistaa s. 46 alkaen.

Omajukka kulkee mukanasi puhelimessasi, joten voit
seurata kotisi rakentumisen etenemistä missä ja milloin
haluat. Lisäämme Omajukka-palveluun kaikki tarvittavat dokumentit puolestasi, joten löydät kaiken olennaisen 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 kuuluvia tehtäviä voit seurata selkeästä viikkonäkymästä.

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

Omajukan saat käyttöösi heti, kun kaupat talosta on tehty ja projekti alkaa.
Tutustu demoon: oma.jukkatalo.fi
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Perustus, jonka päälle
rakennat unelmasi
Pohja- ja perustustyöt ovat rakennushankkeesi
tärkeimpiä työvaiheita hankkeen kustannusten
ja rakennuksen elinkaaren kannalta. Ei siis ole
ihan sama, miten ne tehdään. Kun tilaat maarakennuksen ja perustukset kokeneelta ammattilaiselta,
rakennus ei lähde painumaan ajan saatossa.

PERUSTAVA on luotettava pohja- ja perustusurakoitsija.
Kokonaispalvelumme koostuu optimoidusta perustusten
rakennesuunnittelusta ja ammattitaitoisesta toteutuksesta.
Yli 23 000 perustuksen kokemuksella tiedämme, miten
rakennusprojektin maatyöt perustuksineen suunnitellaan
ja toteutetaan fiksusti.
JUKKATALOSI mukana sinun kannattaa tilata myös
Perustavan tekemä perustussuunnittelu ja ajallaan
valettu betoniperustus. Etelä-Suomen alueella pystymme toteuttamaan myös pientalojen maatyöt.
Kysy lisää talomyyjältäsi!

Lisätietoa rakentamisesta
www.perustava.fi/blogi/rakentajan-vinkit
www.perustava.fi

MEIDÄN KODIN TARINA

Vahvasta
visiosta
unelmien
kodiksi
Ensimmäisen taloprojektinsa jälkeen Anu ja Sami
olivat ajatelleet, että uudestaan ei rakentamaan ryhdytä.
Päätös pyörrettiin, kun pariskunnan unelmien asuinalueelle
Jyväskylän Palokkaan tuli sopiva tontti tarjolle. Valoisaan,
avaraan kotiin muutettiin erinomaisesti sujuneen
rakennusprojektin jälkeen kesällä -21.
KATRI DAHLSTRÖM KUVAT HENRI LUOMA
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MEILLÄ ASUU
Anu Lönnström ja Sami Kumpu
Patrik, 11
Inga, 8
Glen of imaalinterrieri Mahti

KOTI
2-kerroksinen, 140 m2
Toimitussisältö Muuttovalmis
Talomalli asiakkaan suunnittelema
Seinärakenne Aitojukka

_omenaniitty_

Mikä kodissanne on parasta?

Miksi juuri Jukkatalo?

Koti on kauttaaltaan meidän näköinen ja
paras ratkaisu tähän neliömäärään. Hukkaneliöitä ei ole, ja huoneet ja toiminnot ovat
oikeissa paikoissa. Paras yksittäinen juttu
on ehdottomasti keittiö, josta tuli parempi
kuin uskalsimme haaveilla. Näin iso huonekorkeus hieman arvelutti juuri keittiön suhteen, mutta tila on viihtyisä ja toimiva. Sieltä
näkee ruokailutilaan ja olohuoneeseen asti,
ja saarekkeen ympärillä on hyvä touhuta.

Meillä oli muutama ennakkosuosikki, mutta
niiden palvelu aiheuttikin pettymyksiä. Sitten otimme yhteyttä Jukkataloon, mikä kannatti, sillä heidän myyjänsä oli tosi kiinnostunut vahvasta visiostamme. Tuli heti selväksi,
että pääsemme toteuttamaan itse suunnittelemamme pohjaratkaisun – tekemään oikeasti omien haaveidemme mukaisen kodin. Mikään ei tuntunut olevan mahdotonta.

Luottamusta lisäsi se, että halusimme ostaa
kodin yritykseltä, joka on pystyssä myös 10
vuoden kuluttua. Joillain isoillakin yrityksillä
näytti olevan vakavaraisuudessa ongelmia,
mutta ei Jukkatalolla. Oli tärkeää varmistaa,
ettei elämämme suurimmassa projektissa jää
pelkät seinät pystyyn.
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Kuinka rakentaminen sujui?
Kaikki meni ihan äärettömän upeasti! Meitä ohjattiin hyvin alusta alkaen: mitä pitää
tehdä milläkin viikolla. Aikataulu oli hirveän selkeä ja se piti koko ajan. Rakentamisen aikana syntyi tunne, että Jukkatalo
on saanut napattua kaikista parhaimmat
ammattilaiset tähän hommaan, ei tarvinnut
miettiä, että mitäköhän siellä tapahtuu tai
tapahtuuko mitään. Muutaman kuukauden
asumisen aikana työn laatu on osoittautunut erinomaiseksi.

Anulla ja Samilla oli
vahva visio niin pohjaratkaisusta kuin sisustuksestakin. Kaikki
laatat ja lattiat sekä
lähes kaikki kiintokalusteet löytyivät
Jukkatalon valikoimista ja kuuluivat
Muuttovalmistoimitussisältöön.
Vain yläkerran värilliset kaapit kehyksillä
tilattiin toisaalta,
Topi-Keittiöiltä.
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Talon sijainti on upea, mutta tontti pienehkö,
mikä toi joitain haasteita ja rajoitti kodin neliöitä.
Julkisivusta haluttiin perinteinen ja selkeä,
ympäröivään alueeseen ja taloihin sointuva.
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Makuuhuoneen tapetin Anu valitsi
vasta muuton jälkeen, kun juuri täydellistä ei
osunut aiemmin kohdalle. Sitten Stig Lindgrenin
vuonna 1947 luoma leikkisä, mutta rauhallinen
Poème d'amour -kuosi hurmasi Anun.

Perheen äidin mukaan
hyvä esimerkki Jukkatalon
palvelualttiudesta on se,
että pojan huoneeseen
pystyttiin vielä rakennusvaiheessa lisäämään yksi
ikkuna, jotta upea järvinäkymä saadaan vielä
paremmin esille.

Ingan huone
on soma oma
maailmansa,
täynnä leikkimään kutsuvia
yksityiskohtia.
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Hyvällä tavalla neutraalia, kuvailee Anu kotiaan.
Asukkaat pitävät skandinaavisesta tyylistä, valosta
ja valkoisista pinnoista. Varsinkin alakertaan valittiin
seinäpinnoille paljon valkoista, jota voi helposti
värittää muulla sisustuksella. Lämpöä luodaan
puumateriaaleilla, ja yläkerrassa värejä käytettiin
rohkeammin niin tapeteissa kuin kalusteissa.
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Myös tässä kodissa
työskennellään etänä.
Olohuoneen ja työhuoneen välinen lasiseinä
ilahduttaa asukkaita:
kun nostaa katseen
näytöltä, vastassa ei
olekaan valkoinen
seinä vaan näkymä
oman kodin todella
avaraan ja viihtyisään
oleskelutilaan.

Aamiaiskaappi on
osoittautunut hyväksi
ratkaisuksi. Sisäänpäin
kääntyvät ovet ovat
lapsiperheen vauhdikkaissa aamuissa
käytännölliset, ja
enimmäkseen niitä
pidetäänkin auki.
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Kurasyöpöllä varustettu arkieteinenkodinhoitohuone saa
aikaan hurraahuutoja
lapsi- ja koiraperheen
arjessa. Huoneeseen
on näppärästi käynti
sekä eteisestä että
suoraan ulkoa.

Alakerrassa wc sijoitettiin
kylpyhuoneen yhteyteen, ja
tilanjakajaksi sen ja suihkun
väliin rakennettiin puoliseinä.
Kylpyhuone on kompakti,
mutta avara ja toimiva tila.
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Maler

Tyylikkäät sisustuspaneelit sisätilojen
seinä- ja kattopintojen viimeistelyyn
Maler-puupaneelit
Aitoa puupintaa suosivalle tarjoamme paneelit
puuvalmiina, saunasuojattuna tai pintakäsiteltynä.
Sävyvaihtoehtoja on useita. Puiset SPA-paneelit sopivat
kosteiden tilojen sekä löylyhuoneiden katto- ja seinäpinnoille.

Maler MDF-paneelit

Vettä ja lämpöä laadukkailla
lattialämmitys- ja käyttövesijärjestelmillä
Roth lattialämmitysjärjestelmät

Roth MultiPex®

– Asumismukavuutta helposti asennettavalla
lattialämmityksellä

– laadukas käyttövesijärjestelmä

Roth on valmistanut vesikiertoisia lattialämmitysjärjestelmiä yli 40 vuoden ajan.
Meiltä saat laadukkaita järjestelmiä, jotka
soveltuvat lämmitykseen ja viilennykseen.
Tuloksena on asumismukavuus, joustavuus ja
energiatehokkuus.

Roth MultiPex on tarkoitettu käyttövesi-,
lämmitys- sekä jäähdytysasennuksiin.
Vältät turhat vuoto-ongelmat ja vesivahingot.
Lisätietoja roth-finland.fi

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

Laaja sävy- ja profiilivalikoima. Lyhyet, ympäripontatut paneelit
on helppo kuljettaa ja asentaa.

Maler SPA MDF-paneelit
Käyttökohteita ovat normaalit pesu-, wc-, puku- ja kodinhoitotilat,
lukuun ottamatta löylyhuonetta. Paneelit sopivat käytettäväksi myös
kattolämmityksen kanssa.

Kaikkiin puu-, MDF- ja SPA-paneeleihin voit yhdistää
sävyihin sopivat listat, joilla viimeistelet tilasi näyttävästi.

Sisustuslistat
ja paneelit
Valikoimastamme löydät
laadukkaat sisustuslistat japaneelit kaikenlaisiin käyttökohteisiin ja tarpeisiin.
Jokaisessa mallivalikoimassa
on useita sävyvaihtoehtoja ja
profiileja, joita yhdistelemällä
luot tyylikkään kokonaisuuden.
Raaka-ainevaihtoehtoina ovat
MDF-ja puupohjaiset tuotteet.
Listavalikoimaan kuuluu myös
muovi- ja alumiinilistat.

maler.fi
ROTH FINLAND OY · Raaseporintie 9, Talo 2 · 10600 Tammisaari · Puh. 019 440 330 · S-posti: service@roth-finland.fi · roth-finland.fi · facebook.com/RothFinland

MALER - LAATUA VIIMEISTELYYN
Paneeleilla, listoilla sekä sisustuslevyillä!

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

1973
Jukka-talolle
suunniteltiin uusi
esite myyntiä varten.
Tasakattoiset talot
olivat muodissa.

1985
Uusi pääkonttori
Leiviskänkankaalle
valmistui. Uutuutena
Titaniitti-runko sekä
1,5-kerroksiset talot,
rinnetalot ja käyttöullakot.

1969
Ensimmäinen
omakotitalo
valmistettiin.

1990-LUKU
Laman vaikutuksesta
asuntojen hinnat ja kysyntä romahtivat, mutta
Jukkatalo selvisi markkinoinnin avulla. Liimapuuja suurelementtitehdas
rakennettiin Leiviskänkankaalle.
2006
Uusi tuotantolinja
suurelementtitehtaalle.
2014
Pyhännän Rakennustuote Oy:n
nimi muutettiin Jukkatalo Oy:ksi.

1968
Pyhännän
Rakennustuote
perustettiin.

1973

1969
2000

2014

1968

2021

1978
1970
2004
1970-LUKU
Omakotitalot nousi päätuotteeksi
ja vienti Neuvostoliittoon käynnistyi. Toiminta kasvoi ja johtoryhmä
perustettiin. Ilme uudistui, ja tuotenimeksi valittiin Jukka-Talot.

HISTORIA

2016

1980-LUKU
Valintaoppaassa esiteltiin laajennettu mallisto, 40 taloa. Luotiin
oma valtakunnallinen myyntiverkosto. Tietotekniikkaan satsattiin
ja perustettiin ammattikoulu.

Pyhännän ihmeestä
Suomen luotetuin
Jukkatalon kivijalka on valettu jo vuonna 1968 Pyhännän Rakennustuotteen nimissä. Talotehdas on kehittänyt pitkäjänteisesti omaa
tuotantoketjuaan aina sahasta omaan myyntiverkostoon saakka ja
noussut pientalorakentamisen luotettavimmaksi toimijaksi.
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2010
1989
Presidentti Mauno
Koivisto vieraili Pyhännän
Rakennustuotteella.

1997
Konsernirakenne
uudistui ja emoyhtiön nimeksi tuli
PRT-Forest Oy.

2020
Koronapandemian
myötä kodin merkitys
muuttui yhä tärkeämmäksi. Alkoi unelmakotien rakentamisen
aikakausi.

2016
Ensimmäinen
Asu hyvin -lehti
julkaistiin.

2013
Muuttovalmistalomallisto
lanseerattiin.

Aluksi tuotanto keskittyi saunoihin ja loma-asuntoihin, mutta laajeni pian omakotitalojen rakentamiseen, kilpailuvalttinaan
paksut seinäeristykset ja edulliset lämmityskustannukset.

kelpaava pääkonttori, oma valtakunnallinen
myyntiverkosto perustettiin ja tietotekniikkaan satsattiin niin reippaasti, että Pyhännästä tuli kertarysäyksellä Suomen tietokonetihein kunta!

1970-luvulla Jukka-talojen kysyntä kasvoi,
tuotanto laajeni ja samalla vienti käynnistyi
Neuvostoliittoon. 1980-luvulla puhuttiinkin
Pyhännän ihmeestä, kun pienestä kunnasta
ponnisti puurakennusteollisuuden johtotähti.
Leiviskänkankaalle nousi turistikohteeksikin

1990-luvun lamakaan ei kasvua hidastanut.
2010-luvulla Jukkatalo Oy keskittyi pientalotuotantoon kuluttajille, muuttovalmiiden
talojen suosion kasvaessa. Jukkatalo valittiin
luotettavimmaksi talotoimittajaksi ja nousi
alansa neljänneksi suurimmaksi Suomessa.

2020-luvun alussa koronapandemia vaikutti voimakkaasti koko yhteiskuntaan. Luonnon, oman ajan ja kodin merkitys kasvoivat,
minkä myötä myös omakotitalorakentamisen suosio lisääntyi. Vuosi 2020 olikin yksi
Jukkatalon liiketoiminnan huippuvuosista.
Jukkatalo on ollut Luotetuin merkki -voittaja
jo 14 kertaa, ja lupaa jatkossakin asiakkailleen mielenrauhaa ja luottamusta panostamalla avoimuuteen, kokemukseen ja digitaalisiin ratkaisuihin.
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Hyvä
hengittää
ja asua
Pauliina ja Ville Meriläinen rakensivat oman kodin
kauniiseen maalaismaisemaan Kiiminkiin vuonna 2017.
Perinteinen talomalli on yksi suosikeista Jukkatalolla.
Koti on osoittautunut viihtyisäksi ja korkealaatuiseksi, mutta
osan valinnoista tuolloin ensirakentajat tekisivät nyt toisin.
KATRI DAHLSTRÖM KUVAT HENRI LUOMA
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MEILLÄ ASUU
Pauliina ja Ville Meriläinen
Eino, 11
Mauno-kissa, 4

KOTI
Yksikerroksinen, 103 m2
Jukkatalon malli 103-10K
pienillä muutoksilla
Toimitussisältö Muuttovalmis

kotialabaama

Miksi juuri Jukkatalo?
Kysyimme tarjouksia muutamasta firmasta, ja osa niistä ei ole vastannut vieläkään. Jukkatalon kanssa syntyi heti
omanlainen yhteys. Heillä oli hyvin
maanläheinen ja helposti lähestyttävä
meininki, mikä herätti meissä ensimmäistä kertaa rakentamaan ryhtyneissä
luottamuksen.

Kuinka rakentaminen sujui?
Rakennusajasta jäi todella hyvä mieli,
mutta sen olen todennut, että ennen projektiin ryhtymistä olisi itse voitu olla aktiivisempia. Ensikertalaisille vinkkaisin,
varsinkin jos ei ole itse asunut omakotitalossa aikoihin, että kannattaa ottaa
mahdollisimman paljon selvää asioista.
Jutella kavereiden kokemuksista, käydä
liikkeissä ja talonäytöissä, puntaroida
vaihtoehtoja monipuolisesti. Valintoja
ja päätöksiä pitää tehdä paljon, joten
omat pohjatyöt kannattaa tehdä perusteellisesti.
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Miltä elämä Jukkatalossa
on maistunut?
Ihanalta! Se johtuu toki myös paikasta,
talo on rakennettu omaan kotikylään.
Parasta meillä on oma rauha ja kodin
keskipisteenä toimiva olohuone. Ulkopuolelta talo on ihanteellinen ja maisemaan sopiva, sisällä toteuttaisin joitain
ratkaisuja nyt toisin. Esimerkiksi hioisin
hieman makuuhuoneiden kokoa ja vaihtaisin osan laatoista.
Keittiö meillä on todella onnistunut,
aikaa ja käyttöä kestävä. Materiaalien
ja rakentamisen laatu on kauttaaltaan
osoittautunut korkeatasoiseksi, täällä on
hyvä hengittää ja asua. Jos rakentaisimme uuden kodin, olisi Jukkatalo jälleen
kumppanimme projektissa.

Meriläisten rakennusprojekti sujui erinomaisesti ja aikataulut
pitivät niin hyvin, että
koti valmistui hieman
etuajassa. Viiden vuoden aikana rakentamisen ja materiaalien
laatu on osoittautunut
hyväksi, mutta joitain
tila- ja kalusteratkaisuja asukkaat tekisivät
nyt toisin.
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Kodin sydän on olohuone, jossa perhe
viettää eniten aikaa.
Ikkunasta avautuu
rauhoittava näkymä
mäntymetsään.
Kodin keskiössä sijaitseva takkaleivinuuni
luo tunnelmaa ja pienentää energiakustannuksia. Olohuoneen
kukkapöydän Pauliina
pelasti lapsuudenkotinsa puuliiteristä.
Arviolta satavuotias
penkki oli päätymässä
palasiksi, mutta saikin
uuden pinnan
ja elämän.
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Perinteinen, yksitasoinen talomalli 103-10K
on ollut pitkään Jukkatalon asiakkaiden
suosiossa. Pohjaa muokattiin hieman
asukkaiden toiveiden mukaan – kuten
on mahdollista kaikkien Jukkatalon
mallien kanssa.
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Seinät haluttiin valkoisiksi, jotta kodin ilmettä
voi kätevästi päivittää
fiiliksen mukaan. Aluksi
tyyli olikin hyvin graafinen ja mustavalkoinen,
viime vuosina mukaan
on tuotu pehmeyttä
ja lisää värejä. Pauliina
pitää paljon puun luonnollisista, lämpimistä
vivahteista, joten erilaisia
puupintoja löytyykin eri
tiloista runsaasti.
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Talomallin alkuperäisessä pohjassa
olohuone ja keittiö
olivat yhtenäinen tila.
Pauliina ei halunnut
olohuoneesta näköyhteyttä keittiöön,
joten tilat erotettiin
väliseinällä. Tunnelma on silti avara
ja viihtyisä.
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Einon huone oli aluksi
vanhempien makuuhuone, mutta aika pian
arki osoitti, että nämä
neliöt sopivat parhaiten Einolle.

Kodin tärkeimpiä esineitä
ovat joko itse tehdyt
tai vanhat tavarat, joilla
kaikilla on oma tarinansa.
Niihin lukeutuu myös
vierashuoneessa oleva
poljettava ompelukone,
jolla Pauliinan mummo
on aikoinaan ommellut
vaatteita perheelleen.

Pauliina haaveili pitkään sormipaneelista
tehdystä sängynpäädystä. Pari vuotta
sitten Ville toteutti vaimonsa vision, ja
tyylikäs lopputulos on nyt yksi kodin
rakkaimmista huonekaluista.
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Myös autotallin malli
ja materiaalit ovat
Jukkatalolta, mutta
rakentamisesta asukkaat
vastasivat itse. Talo sijaitsee metsään rajoittuvalla
isolla tontilla, ja pihalla
vietetäänkin paljon aikaa.
Einon suosikkipuuha,
mönkkärillä ajelu, onnistuu siis omassa pihapiirissä. ”Täällä saa källäillä
ihan omassa rauhassa”,
iloitsee Pauliina.
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Suomen
luotetuin katto
jo 60 vuotta
Ekovilla on eriste. Se pitää kotisi lämpimänä kylmään aikaan ja
sopivan vilpoisana, kun helle yllättää. Eristeen tehtävän Ekovilla
hoitaa energiatehokkaasti ja laadukkaasti.
Erinomaisen Ekovillasta tekee sen pitkä käyttöikä ja turvallisuus:
M1-päästöluokitus kertoo sisäilman kannalta oivallisesta valinnasta
kotiisi. Ekovilla-eristeen hengittävä ja tiivis kuiturakenne taas
auttaa kotiasi säilymään terveenä sukupolvelta toiselle.

On eristeitä, ja sitten on Ekovillaa.

Lähes joka toinen suomalainen asuu Ruukki-katon alla.
Valitsemalla Ruukin katon kunnioitat myös ympäristöä.
Kiitos luottamuksesta, suomalaiset!
www.ruukki.fi

Ekovilla on osa suomalaista EcoUp Oyj -konsernia, jonka tehtävä on
edistää kestävää, hiilineutraalia rakentamista.

www.ekovilla.com

Ulkopuolelta arkkitehtuuria
ja sisäpuolelta sisustusta
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.

Tutustu Piklaksen valikoimaan
osoitteessa www.piklas.fi

