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  valinta
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 22 Talopaketti

 24 Toimitussisältöjen

  vertailu

26 PIKAOPAS
 KUSTANNUSTEN   
 SUUNNITTELUUN
 Esimerkkilaskelma

 Jukkatalon Muutto-

 valmis-toimitukselle

30 FIILISTELE &
 VIIMEISTELE
 Suunnitteluvaiheen

 valinnat lämmitys-

 jäjestelmästä saunan

 lauteisiin

32 OMAJUKKA &
 FEEL5D
 Kätevä Omajukka-palvelu 

 sekä Feel5D auttavat 

 taloprojektin hallinnassa 

 ja talon suunnittelussa

 

Jukkatalo

5 PÄÄKIRJOITUS

6 MIKSI JUKKATALO
 Kauniita koteja

 vuodesta 1968.

SISÄLTÖ

Pidätämme oikeuden kaikkiin muutoksiin.

Talomallien visualisoidut kuvat voivat osin 

poiketa pohjakuvasta.
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Uusi mallisto vastaa 
muuttuviin tarpeisiin

PÄÄKIRJOITUS

Maailmamme ja tämän myötä myös rakentaminen ovat jatkuvassa muutok-
sessa, ja me Jukkatalolla haluamme vastata näiden muutosten tuomiin tar-
peisiin. Olemme suunnitelleet uuden malliston, joka ottaa huomioon muun 
muassa pienet kaupunkitontit. Näissä kodeissa korostuu tehokas tilankäyttö
sekä ympäristöä ja myöskin lompakkoa säästävä energiatehokkuus. Nämä 
tarpeet yhdistettynä raikkaaseen designiin ja valoisiin huoneisiin olivat poh-
ja, jonka päälle tämä mallisto rakennettiin. Tästä talokirjasta löydätte myös 
joukon muita erilaisia koteja, koska halusimme varmistaa sen, että jokaisel-
le tontille, jokaiseen makuun ja jokaiselle asiakkaallemme löytyy juuri heille 
sopiva ratkaisu.
 
Yksilölliset tarpeet vaihtelevat sen mukaan, millainen perhe tai henkilö ko-
tiaan suunnittelee. Jollekin on tärkeää keittiön laskutila (s. 55 / 108-11M), 
toiselle toimiva arkieteinen lemmikkien, harrastusvälineiden tai lasten ku-
ravaatteiden huoltoon (s. 122 / 128-14M) ja kolmannelle iso terassi (s. 57 / 
116-10M). Näiden ja lukemattomien muiden erilaisten tarpeiden vuoksi 
Jukkatalo tarjoaa myös maksutonta suunnittelupalvelua, jonka avulla on 
mahdollista saada juuri teille sopiva koti. Pohjaksi voitte ottaa jonkun tämän 
kirjan malleista tai vaikkapa oman luonnoksenne.

5

Toivomme, että tämä julkaisu antaa ideoita ja inspiraatiota taloprojektiin 
lähdettäessä. Olemme myös koonneet kirjaan kattavasti tietoa rakentami-
sen eri vaiheista, jotta Teillä olisi parhaat mahdolliset eväät rakennusprojek-
tin aloittamiseksi. Kodin suunnittelu ja rakentaminen ovat iso prosessi, 
ja tästä syystä edustajamme, suunnittelijamme ja muut kokoamamme 
rakentamisen ammattilaiset kulkevat mukananne hankkeenne alkuhetkistä 
lähtien loppuun saakka. Rakennetaan yhdessä unelmienne koti.

Inspiroivaa selailua!

Suunnittelupäällikkö 
Jenni Riikonen
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KAUNIITA
KOTEJA
VUODESTA 
1968
Olemme rakentaneet suomalaisia 
koteja yli puoli vuosisataa. Tänä aikana 
olemme tehneet yli 30 000 perheen 
talohaaveista totta.
 
Vuosikymmenten saatossa niin rakentamisen 
tekniikka kuin asiakkaidemme tarpeet ovat toki 
muuttuneet, mutta toimintamme kulmakivet ovat 
pysyneet samoina. Ne ovat raaka-aineiden korkea 
taso, asiakkaan toiveiden huomiointi ja aina ajan-
tasainen ammattitaito. 
 
Meillä puun matka taloksi on lyhyt, sillä tehtaam-
me kaikki toiminnot on keskitetty samalle alueelle 
Pyhännänjärven rannalle. Kotien lisäksi tarjoamme 
Jukkaikkunat, -ovet ja -talotekniikan. Pitkien kul-
jetusten välttämisellä tuotannon alkupäässä sääs-
tämme aikaa ja luontoa. Olemme osa PRT-Forest 
Oy:tä, suurta suomalaista puualan konsernia.
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Täydellisesti
sopiva koti

Tämä talokirja esittelee kattavan otok- 
sen talomallejamme. Valmiit, toimiviksi 
todetut mallit auttavat hahmottamaan 
ja tarkentamaan teidän toiveitanne 
uuden kodin suhteen. Kaikki talomallit 
ovat muunneltavissa ja yksilöitävissä 
juuri teidän tarpeidenne mukaisiksi.

Kodin suunnittelu voidaan aloittaa myös ihan 
puhtaalta pöydältä – ilman lisälaskua. Siihen riittää, 
että tuotte listan toiveistanne, joiden pohjalta 
ryhdymme töihin. Huomioithan, että voit vaikuttaa 
myös huonekorkeuteen.

Me teemme toiveiden mukaisia koteja,
jotka kestävät tulevillekin sukupolville.
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Viimeinen silaus
sisustuspalvelulla

Muuttovalmiin kodin ostajille tarjoamme 
kokonaisvaltaisen räätälöidyn sisustus- 
palvelun. Palveluun kuuluu kattava kalus-
tesuunnittelu keittiöön, kodinhoitotiloihin, 
wc:hen, eteiseen ja makuuhuoneisiin. 
Kiintokalusteet toteutetaan erinomaisiksi 
todettujen yhteistyökumppaniemme 
kanssa. Laajan valikoiman lisäksi asiak-
kaamme saavat apua kodin pintamateri-
aalien valinnassa.

Ammattilaisen kanssa tehtyjen valintojen 
pohjalle on ihanaa sisustaa persoonalli-
nen koti, joka kestää aikaa.

Arjen kiintopiste
asiantuntemuksella 

Kodinrakennusprojektit voi jakaa karkeasti 
kolmeen vaiheeseen: suunnittelu, rakenta-
minen ja viimeistely. Me huolehdimme 
siitä, että vaiheet nivoutuvat saumatto-
masti yhteen, ja että asiakkaamme tietää, 
missä milloinkin mennään.

Arjen tuntemus on meillä talosuunnittelun 
keskiössä. Paitsi kauniin, myös aidosti 
toimivan kodin suunnittelu edellyttää 
tilojen tarkkaa analysointia. Osaamme 
huomioida seikkoja, joiden merkityksen 
asiakas huomaa vasta kodissa asuessaan.
 
Kuuntelemme herkällä korvalla asiakkai-
demme toiveita ja kommunikoimme 
selkeästi ja aktiivisesti läpi prosessin.

MIKSI       JUKKATALO
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Moderni, klassinen 
vai perinteinen?

Tässä talokirjassa esittelemme kymmeniä talomalleja – mukana on useita 
ihastuttavia uutuuksia! Kaikki mallit ovat räätälöitävissä toiveidesi mukaan. 

Voit muokata pohjaa, valita katon muodon ja seinän rakenteen. Myös kaikki 
kolme julkisivutyyliä istuvat kaikkiin pohjaratkaisuihin ja toimitussisältöihin.

Kaikki muokkausvaihtoehdot ja yhdistelmät huomioiden tarjoamme sinulle 
lukemattoman määrän vaihtoehtoja, ja mikäli haluat toteuttaa ihan oman mallin, 

suunnittelemme sen kanssasi veloituksetta. Olipa valintasi mikä tahansa, autamme 
sinua saamaan toiveet ja ajatukset ensin paperille ja lopulta kodiksesi.

MUOKKAA       MIELESI MUKAAN

KÄÄNNÄ TALO 
PEILIKUVAKSI

Talomallit ovat käännettävissä 
kokonaan tai osittain peiliku-
vaksi molempiin suuntiin, jotta 
talo sijoittuu tontin ilman- 
suuntien mukaisesti oikein.

VALITSE
JULKISIVUTYYLI

Moderni, klassinen ja perin-
teinen tyyli ovat valittavissa 
kaikkiin eri pohjaratkaisuihin 
ja toimitussisältöihin.

KASVATA 
POHJAA

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

VALITSE 
KATON MUOTO

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

SIIRRÄ TAI POISTA 
VÄLISEINIÄ JA HUONEITA

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

TEE OMA 
MALLI

Halutessasi voit suunnitella 
asiantuntijoidemme kanssa 
kotisi ihan puhtaalta pöy-
dältä, ilman lisälaskua.
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Moderni
talomalli 128-11M

Perinteinen
talomalli 123-11P

Klassinen
talomalli 94-10K
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• Laadukas mineraalivillaeriste
• Suurelementti nopeuttaa
 rakentamista
• Rakennettu kuivissa sisätiloissa

Aitojukka-seinäelementit tehdään 
alusta loppuun vakioiduissa ja 
kuivissa olosuhteissa sisätiloissa. 
Eristeenä on mineraalivilla. Höyryn-
sulkumuovi on elementin sisällä, 
jossa se ei pääse vahingoittumaan. 
Elementit takaavat laadukkaan ja 
nopean tavan rakentaa koti, joka 
kestää aikaa.

• Eristeenä ympäristö- 
 ystävällinen ekovilla
• Täysin muoviton rakenne
• Luonnollisesti hengittävä 

Aito puutalo, jonka puupohjainen 
lämmöneriste tarjoaa monipuoliset 
ratkaisut tehokkaaseen ja kestävään 
eristämiseen. Hengittävät rakenteet 
toimivat ja kuivuvat turvallisesti 
molempiin suuntiin, joten asut 
kestävässä ja energiatehokkaassa 
kodissa. Raikas ja lämmin sisäilma 
luo elämälle hyvät lähtökohdat.

• Pohjoisen tiukkasyinen puu
• Lämmin ja tiivis materiaali
• Luonnollisesti hengittävä
• Painumaton rakenne

Hirsi sopii hyvin ekologisen ja 
luonnollisen asumisen arvoihin,
sillä se on uusiutuva ja luonnon-
kiven ohella ainoa sataprosenttinen 
luonnonmateriaali. Hirren tiukka- 
syisyys ja suuri sydänpuuosuus 
on osoittautunut vuosisatojen 
kuluessa ylivoimaiseksi rakennus-
materiaaliksi.

Entäpä seinän rakenne?

Seinän rakenteen voit valita kolmesta korkealaatuisesta ja kestävästä 
vaihtoehdosta: pohjoisen puusta rakennettua kotiasi kehystää joko 
luonnollinen Hirsijukka, muoviton Ekojukka tai klassinen Aitojukka. 

Jukkatalojen elementit rakennetaan omalla tehtaallamme Pyhännän- 
järven rannalla, joten meillä puun matka taloksi on lyhyt.

MUOKKAA       MIELESI MUKAAN
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ASKELMERKIT       UUTEEN KOTIIN

Valitsitpa uudelle kodillesi minkä toimitussisällön 
tahansa, on ensimmäinen tehtävä sinun muistilis-
tallasi haaveilu! Mieti unelmiesi kotia eri näkökul-
mista, puntaroi nykyisen kodin hyviä ja heikompia 
ominaisuuksia ja käy taloesittelyissä tutustumassa 
valmiisiin kohteisiimme.

Kerro meille toiveesi, aikataulusi ja budjettisi. Kerro 
meille myös tontistasi – sillä on merkittävä rooli 
talomallin valinnassa. Tontti, asemakaava ja raken-
nustapaohje vaikuttavat muun muassa kerroslu-
kuun, neliömäärään, ulkopinnan värivalintaan ja 
katon malliin.

Kun olemme kuulleet toiveesi, teemme luonnok-
sen ja tarjouksen uudesta kodista. Tarjouksen 
hyväksymisen jälkeen tehdään kaupat, ja asiakas-
vastaavamme on yhteydessä, kun tilauksesi 
saapuu tehtaalle.

Näin rakennusprojekti pyörähtää käyntiin! 
Omajukka-palvelun avulla huolehdimme, että 
olet koko projektin ajan tilanteen tasalla siitä, 
miten kotisi rakentaminen etenee.

Toimitussisällön valinta

TOIMITUSSISÄLTÖMME

18 Muuttovalmis 

20 Sisusta itse

22  Talopaketti

24 Toimitussisältöjen 

 vertailu

Talonrakennusprojektin alkajaisiksi kannattaa pohtia, kuinka 
paljon haluat uuden kodin rakentamiseen osallistua. Mikäli 
mahdollisimman vähän, on valintasi Muuttovalmis Jukkatalo. 
Jos haluat sisustaa ja tehdä viimeiset pinnat omin käsin, 
sopii sinulle Sisusta itse. Jos taas haluat rakentaa itse tai 
omien kumppaneidesi kanssa, on Talopaketti paras ratkaisu.
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Maatöiden ja lupahakemusten jälkeen 
rakennamme kotisi muuttovalmiiksi asti. 

Laajaan palveluumme kuuluu muun muassa 
sisustussuunnittelu. Tämä on taatusti 

suorin tie uuteen kotiin!

9kk

+ Nopea ja vaivaton! Ammattilaiset hoitavat rakentamisen, ja saat
 toiveidesi mukaisen kodin ilman aiempaa rakennuskokemusta.
+ Tarkka aikataulu ja budjetti, jotka myös pitävät.
+ Sisustuspalvelu, joka auttaa sinua ikioman kotisi sisustusratkaisuissa.

MUUTTOVALMIS

SIKSI

MUUTTOVALMIS

JUKKATALO.
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ASKELMERKIT UUTEEN KOTIIN

Valintasi toimitussisällöksi on Muuttovalmis. Kun olemme käyneet läpi 
toiveesi uudesta kodista ja saaneet tiedot tontistasi, aikataulustasi ja 
budjetistasi, teemme luonnoksen ja tarjouksen uudesta kodistasi. 
 Tarjouksen hyväksymisen jälkeen tilaus lähtee tehtaalle ja 
piirrämme julkisivu- ja pohjakuvat rakennuslupahakemustasi varten.  
Suunnittelemme kanssasi talotekniikan sekä keittiön, kodinhoitotilan, 
eteisen, wc:n ja makuuhuoneiden kiintokalusteet. Sisustussuunnitte-
lijamme tekee kotisi tyyliin ja tarpeisiin sopivan, yhtenäisen pinta-
materiaalisuunnitelman ja värisuositukset lattiasta kattoon.

Suunnittelusta 
sopimukseen

Hihat 
heilumaan

Lämmöt 
päälle

Viimeinen 
silaus

• Perustusten valu ja aloitus-
 palaveri työmaalla
• Kotisi elementtien valmistus   
 Pyhännän tehtaallamme
 kuivissa sisätiloissa
• Talopaketin toimitus tontille
 ja talon pystytys säältä suojaan
 – jopa päivässä
• Talon teko ulkoa valmiiksi
 sekä lämmitysvalmiiksi
• Lattiaviemäreiden, eristeiden
 ja lattialämmityksen asennus
• Lattiavalu
• Väliseinärunkojen asennus,
 sähköjohdotus ja ilmanvaihtotyöt
• Seinien levytys

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

• Seinien levytys ja sisustustöiden   
 toteutus toiveidesi mukaisesti
• Kalusteiden vastaanotto ja
 sisäänkanto

• Rakennusajan lämmittimet
• Sisäportaiden sisälle kantaminen
 ja nostoapu
• Sisustusmateriaalien ja talotekniikan  
 tarvikkeiden sisälle kantaminen

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

• Roskien poisvienti
• Taloksi asettuminen

JUKKATALON VASTUUT SINUN MUISTILISTASI
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SISUSTA ITSE
Teemme talon viimeistä pintaa 
vaille valmiiksi. Sinä saat luoda 

kodin ilmeen inspiroivine 
sisustuksineen.

+ Kohtuullinen työ, sillä teemme raskaimmat vaiheet puolestasi.
+ Yksilöllinen koti, sillä Sisusta itse -talo voidaan piirtää täysin toiveidesi mukaan.
+ Oman käden jälki näkyy kodin pinnoissa ja voit vaikuttaa budjettiin
 työpanoksellasi.

SIKSI

JUKKATALON

SISUSTA ITSE.
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SISUSTA ITSE

Suunnittelusta 
sopimukseen

Valintasi toimitussisällöksi on Sisusta itse. Kun olemme käyneet läpi 
toiveesi uudesta kodista ja saaneet tiedot tontistasi, aikataulustasi ja 
budjetistasi, teemme luonnoksen ja tarjouksen uudesta kodistasi.
 Tarjouksen hyväksymisen jälkeen tilaus lähtee tehtaalle ja piirrämme 
julkisivu- ja pohjakuvat rakennuslupahakemustasi varten. Sitten on sinun 
vuorosi: suunnittele keittiön, kodinhoitohuoneen, eteisen, wc:n ja makuu-
huoneiden kaapistot – halutessasi voit käyttää kalustesuunnittelijaamme 
sekä yhteistyökumppaniemme laadukkaita kalusteita.

JUKKATALON VASTUUT SINUN MUISTILISTASI

Hihat 
heilumaan

Sitten 
sisustus!

Viimeinen 
silaus

• Perustusten valu ja aloitus-
 palaveri työmaalla
• Kotisi elementtien valmistus   
 Pyhännän tehtaallamme kuivissa   
 sisätiloissa
• Talopaketin toimitus tontille ja   
 talon pystytys säältä suojaan
• Talon teko ulkoa valmiiksi sekä   
 lämmitysvalmiiksi
• Lattiaviemäreiden, eristeiden ja   
 lattialämmityksen asennus
• Lattiavalu
• Väliseinärunkojen asennus,
 sähköjohdotus ja ilmanvaihtotyöt
• Seinien levytys

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

• Sähkö- ja LVI-pintakalusteiden, 
 kuten sähkökalusteiden ja 
 hanojen, asennus
• Talotekniikkaopastus
• Taloesittelyn pito

• Roskien poisvienti ja loppusiivous
• Taloksi asettuminen

• Rakennusajan lämmittimet
• Sisäkaton asennus
• Sisäportaiden sisälle kantaminen
 ja nostoapu
• Seinien tasoitustyöt ja vesieristäminen
• Pensseli heilumaan: maalaus,
 tapetointi ja laatoitus
• Kiintokalusteiden, kodinkoneiden,  
 lattioiden, väliovien ja portaiden   
 asennus

ASKELMERKIT UUTEEN KOTIIN
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TALOPAKETTI
Me teemme rakentamisen raskaat 

vaiheet valmiiksi puolestasi, jonka jälkeen 
pääset jatkamaan kodin rakentamista oma- 

toimisesti loppuun asti. Vaiva puolittuu, 
ja saat hyvin yksilöllisen kodin.

+ Rakentamisaika on lyhyempi kuin pitkästä tavarasta tehtynä.
+ Nopea pystytys mahdollistaa rakentamisen säältä suojassa.
+ Oman työn jälki näkyy kodissa ja vaikuttaa budjettiin.

SIKSI

JUKKATALON

TALOPAKETTI.
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Suunnittelusta 
sopimukseen

Valintasi toimitussisällöksi on Talopaketti. Kun olemme käyneet läpi toiveesi uudesta 
kodista ja saaneet tiedot tontistasi, aikataulustasi ja budjetistasi, teemme luonnoksen 
ja tarjouksen uudesta kodistasi.
 Tarjouksen hyväksymisen jälkeen tilaus lähtee tehtaalle ja piirrämme julkisivu- 
ja pohjakuvat rakennuslupahakemustasi varten. Sitten on sinun vuorosi: valmistele 
ammattilaisten kanssa talosi perustus-, lvi- ja sähkösuunnitelmat. Suunnittele myös 
keittiön, kodinhoitohuoneen, eteisen, wc:n ja makuuhuoneiden kaapistot – halutessasi 
voit käyttää kalustesuunnittelijaamme sekä yhteistyökumppaniemme kalusteita.
 Jos aiot käyttää sisustussuunnittelijaa, kannattaa hänet ottaa mukaan projektiin 
jo tässä vaiheessa. Laaja kumppaniverkostomme on käytettävissäsi rakentamisen 
kaikissa vaiheissa.

Hihat 
heilumaan

Kun kodilla 
on seinät

Sitten 
sisustus!

Viimeinen 
silaus

• Kotisi elementtien valmistus   
 Pyhännän tehtaallamme kuivissa   
 sisätiloissa
• Talopaketin toimitus tontille ja  
 talon pystytys säältä suojaan
• Talon rakentaminen sovittuun  
 valmiusasteeseen: aluskate- ja
 ruodeasennus, vesikattoasennus,
 ulkoa puuvalmis, lämmitysvalmis

• Rakennuslupa
• Puiden kaataminen tontilta ja   
 pintamaan poisto
• Tontin saattaminen perustus-
 kuntoon: mm. murskeet, salaojat
 ja sadevesiviemärit
• Perustukset, lattiavalu ja eristys
• Sokkelin sisä- ja ulkopuoliset täytöt 
 ja niihin tulevan tekniikan asennus
• Tarvittavat liittymät 
• Tarvittavat valvojat

JUKKATALON VASTUUT SINUN MUISTILISTASI

• Sisäkaton asennus
• Sisäportaiden sisälle kantaminen
 ja nostoapu
• Seinien tasoitustyöt ja vesieristäminen
• Pensseli heilumaan: maalaus,
 tapetointi ja laatoitus
• Kiintokalusteiden, kodinkoneiden,
 lattioiden, väliovien ja portaiden
 asentaminen

• Sähkö-, lämmitys-, vesi- ja viemärityöt
• Roskien poisvienti ja loppusiivous
• Taloksi asettuminen

• Taloesittelyn pito

• Rakennusajan lämmittimet
• Talo lämmitysvalmiiksi
• Lattiaviemäreiden, eristeiden
 ja lattialämmityksen asentaminen
• Lattiavalu
• Väliseinärunkojen asennus,
 sähköjohdotus ja ilmanvaihtotyöt
• Seinien levytys

ASKELMERKIT UUTEEN KOTIIN
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MUUTTOVALMIS    SISUSTA ITSE   TALOPAKETTI

tarvike asennus tarvike asennus tarvike asennus

Tontin raivaus, LVIS-liittymät

Maatyöt, salaojitus, maan tiivistys, perusmuurilevyt

Talon perustus

Perustuksen täyttö, ulkopuolen routaeristys, sadevesiputket

Ulkoseinäelementit, ulkoseinäeristykset *,  tuulensuojalevyt, aluskate ja ruoteet

Lattiaeristys, lattian raudoitus ja valu

Peltikate

Savuhormi, piipun pellitys, kattosilta ja talo- ja lapetikkaat

Muurattu, varaava takka

Ikkunanpielilaudat, ikkunat ja pintahelat

Pääovi

Ulko-ovet, lukkorungot ja pintahelat **

Väliaikainen työmaaovi

Ulkopuolen puuverhous, pohjamaalattu ***

Räystäiden aluslaudoitus, ikkuna- ja ovikoristeet

Kaiteet ja kaidepilarit

Palkit ja pilarit, puuvalmiina

Puuterassit

Lumiesteet sisäänkäyntien kohdalle, sadevesikourut ja syöksytorvet

Yläpohjan höyrysulku ja lämpöeristys (puhallusvilla asennettuna)

Sisäkaton koolaus, alaslaskut

Sisäkatot

Puurunkoiset sisäseinät ja sisäseinien eristeet

Saunan seinien koolaus

Saunan eriste- ja höyrynsulkulevyt

Saunaosaston panelointi ja lauteet

Talon sähkötyöt ja -kalusteet

Ilmanvaihtotyöt ja -laite, ilmanvaihtoventtiilit, mittaus ja säätö

Vesikaton läpiviennit

Vesi- ja viemärityöt, vesikalusteet, vedenjakelun painetesti

Lattialämmityksen putkitus

Väliovet ja pintahelat **

Kodinkoneet ja pesualtaat

Kiintokalusteet ja sisäportaat

Kalusteiden vastaanotto ja sisäänkanto

Sisäportaiden sisälle kantaminen ja nostoapu

Lämmönlähde o o
Lattiapinnoitteet ja laatoitustyöt, levypintojen tasoitus

Tapetointityöt, sisäpintojen maalaus

Sisälistat

Pienvarusteet, esim. verhokiskot

Välimaalaus, ulkopuolen pintamaalaus

Ulkoportaat, max. 3 askelmaa

Pihatyöt, roskien poisto, siivous

Työmaasähkö ja -vesi

Valvonta ja pääsuunnittelu

*  Talopaketti: poislukien sisäpuolen 50 mm

** Talopaketti: poislukien pintahelat

***  Asennettu elementin osalta Talopaketti-toimituksissa

****  Esimerkkitoimitus. Talopaketteja myydään eri toimituslaajuuksilla:

 aluskate- ja ruodeasennus, vesikattoasennus, ulkoa puuvalmis, lämmitysvalmis.

  Sisältyy toimitukseen

 Ei sisälly toimitukseen

o Valintasi mukaan kotiisi  

 sopiva lämmönlähde

****

Toimitussisällöt
TOIMITUSSISÄLTÖ VOIDAAN MYÖS YKSILÖIDÄ TOIVEIDESI MUKAAN!
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Keskustele toimitussisältöjen yksityiskohdista
ja eri vaihtoehdoista Jukka-edustajasi kanssa.

Meiltä saat toimitussisällön juuri sinulle räätälöitynä!
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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.

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 sähköliittymä sekä 
niiden 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 ohjeellinen esimerkki-
laskelma on tehty mallista 
103-10K / s. 52 omalla tontilla 
ja Jukkatalon Muuttovalmis-
toimituksella (talon hinta 
perustoimitussisällöllä 
162 700 €).

PIKAOPAS       KUSTANNUSTEN SUUNNITTELUUN
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MUUTTOVALMIS JUKKATALO
55 % = 162 700 €
Muuttovalmis-toimitussisältöön kuuluvat perustukset, alapohja, 
runko, vesikatto, ikkunat, ovet, pintarakenteet, väliseinät ja 
niin edelleen, samoin sisälle taloon tehtävät 
sähkö- ja putkityöt sekä kiintokalusteet ja
pinnat. Lisähintaa paketille tuovat
rinneperustus ja kellari tai useammat
asuinkerrokset. Yleensä talon osuus
kokonaiskustannuksista on 50–60 %.

LÄMMÖNLÄHDE
2–5 % = 2 500–13 000 €
Esim. poistoilmalämpö- 
pumppu noin 5 700 € 
tai sähkö 2 300 €. 
Jos haluat kotiisi takan, 
nostaa se kustannuksia 
noin 6 500 €.

KALUSTEET,  SISUSTUS &
TEKNIIKKA
+
Jos haluat valita kotiisi 
kalusteita, materiaaleja tai 
tekniikkaa, jotka eivät sisälly 
Muuttovalmis-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!

ESIMERKKILASKELMAN
KOKONAISKUSTANNUS
267 200–309 700 €

ilman rahtia, kaluste- tai
materiaalimuutoksia ja
ylitysvarausta.

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

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

Jukkatalo.fi

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

Laskelma on suuntaa-antava.

Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.
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PIKAOPAS       KUSTANNUSTEN SUUNNITTELUUN

Kustannusarvion tärkein tehtävä on kertoa, mitä kaikkea maksettavaksesi tulee 
talopaketin lisäksi. Huolellisesti tehty ja kattava arvio auttaa sinua pitämään 
taloprojektin budjetin kurissa, vaikka päättäisitkin vaihtaa matkan varrella 
keittiön kaapit vähän parempiin.  

Kustannusarvio sisältää kaikki taloprojektisi kustannukset, sekä talopakettiin 
kuuluvat että sen ulkopuoliset kulut, kuten liittymämaksut, rakennuslupakulut 
ja maatyökustannukset. Talopakettiin kuulumattomien kulujen hinnat täytyy 
selvittää usealta taholta, esimerkiksi vesi- ja sähkölaitokselta, kunnan rakennus-
valvonnalta ja maaurakoitsijalta. Kokonaisbudjetin hahmottaminen voi olla 
haastavaa. Jukkatalojen kanssa voit kuitenkin olla huoleti, sillä meillä on 
tehokkaan ja täsmällisen kustannuslaskelman salainen resepti. Edellisellä 
sivulla on havainnollisettu rakennusprojektin kulut vaiheittain. 

Nettisivuiltamme löydät lisätietoa kustannuslaskelmasta ja aiheista, jotka 
saattavat mietityttää ennen rakennusprojektin aloittamista. Tutustu blogeihimme 
www.jukkatalo.fi/asu-hyvin/blogit ja ota yhteyttä alueesi edustajaan tarkan 
kustannuslaskelman saamiseksi.  

AMMATTILAISEN VINKKI:

Tarjouksen lisäksi kannattaa tarkastella 

kustannusarvioita, sillä siinä koko 

taloprojektin kustannukset on 

huomioitu täsmällisemmin.

Kustannusarvio kertoo 
rakennusprojektin 
kokonaiskustannukset
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Fiilistele & viimeistele
Talomalli ja pohjaratkaisu päätetään talokauppojen yhteydessä. 

Sen jälkeen pääset tekemään sinun ja muiden kodin asukkaiden arkeen 
liittyviä valintoja. Ota ilo irti suunnitteluvaiheesta – siinä pääset luomaan 

ja päättämään tulevan kotisi toiminnallisuuden ja ulkonäön.  
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Suunnitteluvaiheessa tehtävät valinnat etenevät yllä kuvatussa järjestyksessä. Valinnan tekeminen 
on edellytys seuraavan vaiheen alkamiselle. Ei muuta kuin valitsemaan monipuolisista vaihtoehdoista! 
Jukkatalon materiaali-, kaluste- ja varustekumppanit löydät seuraavalta sivulta.

Fiilistele & viimeistele

KAUPANTEON YHTEYDESSÄ

 Lämmitysjärjestelmä

 Vesikatteen materiaali

 Lauteiden muoto

 Kiuastyyppi (sähkö/puu)

 Saunan lasiseinä (kyllä/ei)

PÄÄKUVAVEDOSTEN YHTEYDESSÄ

 Vesipisteiden paikat

 Lieden paikka

 Portaiden muoto

 Tulisijan ja hormin paikka

 Ikkunat ja ulko-ovet (paikat, koot, tyypit, värit ja varusteet)

 Ulkoverhouslaudan tyyppi

 Ulkoverhouksen välimaalaus (kyllä/ei) ja väri

 Vesikatteen väri

 Räystästyyppi

 Terassit (paikat, koot, kaiteet, pilariverhoukset)

ERIKOISSUUNNITELMIEN YHTEYDESSÄ

 Kiintokalusteet (kalustesuunnittelun yhteydessä)

 Kodinkoneet (kalustesuunnittelun yhteydessä)

 Sähkökalusteet (sähkösuunnittelun yhteydessä)

 Kiuasmalli (sähkösuunnittelun yhteydessä)

 Vesikalusteet (LVI-suunnittelun yhteydessä)

 Lattian, seinän ja sisäkaton materiaalit (sisustussuunnittelun yhteydessä)

 Väliovet (sisustussuunnittelun yhteydessä)

Jukkatalon kumppanitoimittajat ottavat erikseen 
yhteyttä sinuun, kun on ajankohtaista valita nämä:

 Vesikate- ja julkisivuvarusteiden värit

 Tulisijan malli

 Portaat (materiaali, kaiteet ja värit)

 Saunan lauteet (tyyppi ja materiaali)

 Saunan lasiseinän väri

Jukkatalon esite

Tekniikka

Julkisivut

Sisustus

Tekniikka

Sisustus

Jukkatalon esite

yhdessä suunnittelijan kanssa

yhdessä suunnittelijan kanssa

yhdessä suunnittelijan kanssa

Julkisivut

Julkisivut

Julkisivut

Julkisivut

Julkisivut

Julkisivut

Julkisivut

Jukkatalon esite

Kalusteet

Kodinkoneet

Tekniikka

Tekniikka

Tekniikka

Sisustus

Sisustus

Jukkatalon esite

Julkisivut

Sisustus

Sisustus

Sisustus

Sisustus

1.

2.

3.

4.

Omajukka-palvelussamme näet, miten 
taloprojektisi etenee ja missä vaiheessa tulisi 
päättää, mitä asioita ja ominaisuuksia kotiisi tulee.
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Feel5D-palvelu auttaa kodin 
suunnittelussa ja

valintojen tekemisessä

Kaikki asiakkaamme saavat jo suunnitteluvaiheessa 3D-linkin, josta omaa kotiaan 

pääsee tarkastelemaan kolmiulotteisena. Ulkopuolelta sitä voi katsella haluamastaan 

kuvakulmasta ja pintojen väritystä vaihdella. Voit kulkea kotisi sisällä huoneesta toiseen 

tai tarkastella 2D-pohjakuvaa. Linkkiä voi katsella kaikilla laitteilla ilman ladattavia 

sovelluksia. Kolmiulotteinen kuva auttaa hahmottamaan paremmin lopputuloksen ja 

voi helpottaa valintojen tekemistä.

Omajukka - aina ajan tasalla
Omajukka on Jukkatalon asiakkaille tehty nettipohjainen palvelu, joka helpottaa rakentamisprojektin 

seurantaa ja aikataulujen hallintaa - sijainnista riippumatta.

1   Piirustukset ja dokumentit aina samassa paikassa

2   Tiedät missä vaiheessa rakentaminen on

3   Omat tehtäväsi on jaoteltu valmiiksi

4   Maksuaikataulu helpottaa arkea

5   Yhteystiedot kootusti yhdessä paikassa

6   Kaikki tieto kulkee mukanasi

7   Aina ajantasainen tieto 

8   Toimii mobiilisti
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Feel5D-palvelu auttaa kodin 
suunnittelussa ja

valintojen tekemisessä

Kaikki asiakkaamme saavat jo suunnitteluvaiheessa 3D-linkin, josta omaa kotiaan 

pääsee tarkastelemaan kolmiulotteisena. Ulkopuolelta sitä voi katsella haluamastaan 
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tai tarkastella 2D-pohjakuvaa. Linkkiä voi katsella kaikilla laitteilla ilman ladattavia 

sovelluksia. Kolmiulotteinen kuva auttaa hahmottamaan paremmin lopputuloksen ja 

voi helpottaa valintojen tekemistä.

Omajukka - aina ajan tasalla
Omajukka on Jukkatalon asiakkaille tehty nettipohjainen palvelu, joka helpottaa rakentamisprojektin 

seurantaa ja aikataulujen hallintaa - sijainnista riippumatta.

1   Piirustukset ja dokumentit aina samassa paikassa

2   Tiedät missä vaiheessa rakentaminen on

3   Omat tehtäväsi on jaoteltu valmiiksi

4   Maksuaikataulu helpottaa arkea

5   Yhteystiedot kootusti yhdessä paikassa

6   Kaikki tieto kulkee mukanasi

7   Aina ajantasainen tieto 

8   Toimii mobiilisti
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53–149m2

1-KERROKSISET
KODIT

Yksikerroksinen ratkaisu taipuu moneksi. Pienimmät 
talomallit ovat aina yksikerrosratkaisuja, toisaalta 

yksikerroksinen talo voi olla hyvinkin 
monimuotoinen tai suuri, mikäli tontilla on tilaa. 
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108-11M
Talomallin koko 
eli huoneistoalan 
neliömäärä.

Version
järjestys-
numero.

Moderni M, klassinen K 
vai perinteinen P.
Kirjain kertoo tyylin. 

Mitä talomalliemme
nimet kertovat?
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53-10Mhuoneistoala 53 m2, kerrosala 64 m2 

1h + oh + k

Valo tulvii sisälle tämän pikkukodin suurten 
ikkunoiden ansiosta ja oleskelutilat tuntuvat 
jatkuvan talon ulkopuolellekin laajalle avote-
rassille. Reiluun viiteenkymmeneen neliöön 
mahtuu kaikki tarpeellinen!

KESÄMÖKIKSI
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Suuret maisemaikkunat antavat oleskelutiloihin runsaasti luonnonvaloa 
ja tuovat maiseman lähelle - kuin osaksi sisustusta. Myös normaalia 

korkeampi huonekorkeus 2,6-2,9 m lisää tilantuntua.

HAVAINNEKUVA TALOMALLISTA 53-10M    MALLISTO   39
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79-10M huoneistoala 78,5 m2, kerrosala 91,5 m2

2h + tupakeittiö + khh

Hyvin suunniteltu pieni talo voi olla myös 
lapsiperheen toimiva koti. Tässä talomal-
lissa on tilaa kahdelle makuuhuoneelle 
ja saunaankin mahtuu useampi saunoja. 
Tilavan kodinhoitohuoneen läpi kulkee 
käynti oleskeluterassille.

KOMPAKTIA ASUMISTA



MALLISTO   41

80-11Mhuoneistoala 80 m2, kerrosala 93 m2 

3h + oh/ruokailu/k+ khh

Tämän kompaktin kodin suunnittelussa on 
tähdätty tilankäytön ja kustannustehokkuu-
den maksimointiin. Talosta löytyy silti kaikki 
pienemmän perheen välttämättömyydet: 
kolme asiallisen kokoista makuuhuonetta, 
viihtyisät oleskelu- ja keittiötilat sekä toimivat 
kodinhoito- ja saunatilat talon päädyssä.

TOIMIVA POHJA
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Kodinhoitohuoneessa korostuu käytännöllisyys ja riittävä tila 
pyykinpesuun, vaatehuoltoon sekä pukemiseen. Myös talotekniikka 

voidaan sijoittaa sinne pieneen tilaan piiloon liukuovien taakse.
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84-10M huoneistoala 84 m2, kerrosala 97 m2

2h + tupakeittiö + khh

Jokainen neliö on valjastettu kodin 
toimivuuteen - viihtyisyyttä unohtamatta. 
Haluttaessa olohuoneesta voidaan tehdä 
uloskäynti omalle terassille.

TOIMIVA KOTI
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85-10Phuoneistoala 84,5 m2, kerrosala 98 m2 

2h + tupakeittiö + khh

Tilava tupakeittiö on valoisa lukuisten 
ikkunoiden ansiosta. Reilunkokoisessa 
päämakuuhuoneessa on vaatehuone ja 
ikkunat kahteen ilmansuuntaan. Talon 
toisessa päädyssä sijaitsee asunnon 
toinen makuuhuone, joka soveltuu 
vaikkapa vierashuoneeksi.

HELPOSTI MUUNNELTAVA



46   MALLISTO

94-10K huoneistoala 94 m2, kerrosala 111 m2

2h + oh + k + pkh + khh

L-talo suojaisine sisäpihoineen
perinteisen tyylin ystävälle.  
Tilan tuntua ja tunnelmallisuutta 
tuova selkeä pohjaratkaisu.

L-TALO
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94-11Mhuoneistoala 94 m2, kerrosala 111 m2 

2h + oh + k + pkh + khh

Sama pohjaratkaisu kuin viereisen sivun 
mallissa, mutta pulpettikattoisena ja 
modernilla julkisivutyylillä. Terassin 
päälle on lisätty suojaava lapekatos.

MUUNNELTAVA



48   MALLISTO

94-12M huoneistoala 94 m2, kerrosala 115 m2

3h + oh/ruokailu/k + khh + tekn. tila

Uudessa mallissa yhdistyvät raikkaan moderni, sisäänvede-
tyillä terasseilla varustettu julkisivu mietittyyn ja toimivaan 
pohjaratkaisuun. Tämä tehokkaiden neliöiden talo avarilla 
oleskelutiloilla ja kolmella makuuhuoneella sopii hyvin 
kapeallekin tontille.

KAPEALLE TONTILLE
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95-11Mhuoneistoala 95 m2, kerrosala 116 m2 

3h + oh/ruokailu/k + khh + tekn. tila

Selkeän puhdaslinjainen arkkitehtuuri muistuttaa läheisesti 
viereisen sivun mallin tyyliä, mutta pääsisäänkäynti on vaih-
dettu pitkälle sivulle ja oleskelu- sekä khh:n sisäänkäynnit 
takapihan puolelle. Valoisassa kolmen huoneen kodissa on 
viihtyisät ja toimivat tilat sekä suojaisat, korotetulla katolla 
olevat terassit.

KAPEALLE TONTILLE
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101-12M huoneistoala 101 m2, kerrosala 115 m2

3h + tupakeittiö + khh

Suosittu pohjaratkaisu modernisoituna. 
Mukavuutta ja asumistiloja ilman 
hukkaneliöitä. Monikäyttöiset terassit 
tuovat viihtyisyyttä ja toimivuutta.

SUOSITTU POHJA
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Sisusta itse -toimitussisältö mahdollistaa kiintokalusteiden valinnan ja 
hankinnan täysin omien toiveiden mukaan. Näin saat toteutettua 

halutessasi yksilöllisimmätkin ratkaisut.
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103-10K huoneistoala 103 m2, kerrosala 118 m2

3h + tupakeittiö + khh

Toimivuutta ja väljyyttä asumiseen ja arkeen. 
Suuri viihtyisä tupakeittiö läpi talon. 
Takapihalla on mahdollisuus terassille.

TEHONELIÖT
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Kodin suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon kodin toimivuus, 
myös muuttuvassa elämäntilanteessa. Riittävätkö huoneen neliöt 

myös teini-ikäiselle kun lapset kasvavat kovaa vauhtia?
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108-10K huoneistoala 108 m2, kerrosala 125 m2 

3h + tupakeittiö + khh

Näyttävän sisääntulokatoksen kautta 
päästään omilla sisäänkäynneillään 
avariin oleskelutiloihin sekä talon 
päätyyn sijoitettuihin kodinhoito- 
ja kylpytiloihin. Ylellisen kokoinen 
tupakeittiö yhdistää talon eri osat 
luontevasti. Takana reilu avoterassi.

MUUNNELTAVA
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108-11Mhuoneistoala 107,5 m2, kerrosala 125,5 m2

3h + oh + k + pkh + khh

Toimiva L-muoto ja enemmän 
tilaa yhden kerroksen asumiseen: 
kolme makuuhuonetta ja paljon 
valoisaa tilaa ja avaruutta upeassa 
tupakeittiössä. Suojaisa vilvoittelu- 
ja oleskeluterassi.

L-TALO
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115-11K huoneistoala 115 m2, kerrosala 131 m2 

4h + tupakeittiö + khh

Talon toinen pääty on omistettu kodinhoidolle 
ja kylpemiselle. Suuressa tupakeittiössä riittää 
tilaa eri toiminnoille. Neljä reilunkokoista 
huonetta takaa oman rauhan. 
Takaterassimahdollisuus.

SUOSITTU POHJA
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116-10Mhuoneistoala 116 m2, kerrosala 137,5 m2

3h + oh + k/ruokailu + tekn. tila

Modernia näyttävää huvilameininkiä 
isoine katettuine terasseineen. 
Tehokas, mutta suojaisa U-keittiö 
saarekkeineen ja ruokailutiloineen 
kutsuu kokkaamaan. Tilaratkaisuissa 
on ylellistä väljyyttä.

MODERNI HUVILA
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117-11K huoneistoala 117 m2, kerrosala 133 m2 

4h + tupakeittiö + khh

Juhlavan kokoinen tupakeittiö ja 
eteinen muodostavat avaran yhte-
näisen tilan taloon. Toimivuutta ja 
neliöitä  riittää vielä hyvin neljälle 
huoneelle sekä kylpytiloille. 

MUUNNELTAVA
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117-11Mhuoneistoala 117 m2, kerrosala 133 m2

4h + tupakeittiö + khh

Viereisen sivun pohjaratkaisusta 
muunnettu malli, jossa pohja osittain 
muutettu peilikuvaksi. Murretulla 
harjakatolla ja modernilla julkisivulla.
Takapihalle avautuu mahdollisuus 
katetulle terassille.

Kaikki talomallimme ovat muunnel-
tavissa. Tämän aukeaman mallit ovat 
yksi esimerkki siitä, miten muutoksia 
voidaan tehdä. Katso myös sivu 12.

MUUNNELTAVA
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119-10M huoneistoala 119 m2, kerrosala 140 m2

3h + oh/ruok + k + khh + tekn. tila

Tässä kohteessa on reilusti neliöitä 
oleskelutiloissa ja makuuhuoneissa. 
Vanhempien makuuhuoneen yhtey-
dessä on iso vaatehuone. Erillinen 
tekninen tila. Olohuoneesta pääsee 
suojaisalle nurkkaterassille.

MUUNNELTAVA
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119-11M

Pohjaratkaisultaan viereisen sivun 
mallin täydellinen peilikuva.  
Toteutettu perinteisellä harjaka-
tolla murretun harjan sijaan. Näin 
talo saadaan tarvittaessa sopimaan 
paremmin ilmansuuntiin, tonttiin 
ja omiin toivomuksiin.

Kaikki talomallimme ovat muunnel-
tavissa. Tämän aukeaman mallit ovat 
yksi esimerkki siitä, miten muutoksia 
voidaan tehdä. Katso myös sivu 12.

MUUNNELTAVA huoneistoala 119 m2, kerrosala 140 m2

3h + oh/ruok + k+ khh + tekn. tila
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Ylelliset oleskelutilat on sijoitettu talon parhaalle puolelle.
Talon sijoittelussa tontille tulee ottaa huomioon ainakin 

ilmansuunnat, maisema, naapurit ja kulku tontille.

HAVAINNEKUVA TALOMALLISTA 119-10M    MALLISTO   63
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119-12M huoneistoala 119 m2, kerrosala 135,5 m2

3h + tupakeittiö + k + khh

Tässä talossa on useita arkea ja asumista 
helpottavia ratkaisuja. Avarassa L:n 
muotoisessa tupakeittiössä on keittiö 
ja oleskelutilat omassa rauhassaan. 
Kodinhoito- ja kylpytilojen sisäänkäynnin 
yhteydessä on kätevästi vaatehuone. 
Kodinhoitohuoneessa on paikka 
rauhalliselle työpisteelle.

MODERNI
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120-11Mhuoneistoala 119,5 m2, kerrosala 137 m2 

4h + oh + k + khh

Neljä suurta makuuhuonetta, 40:n neliön 
tupakeittiö sekä paljon muita tehokkaita 
neliöitä todella näyttävässä talossa. Tässä 
on suuremmankin perheen unelmakoti. 
Suojaisa sisääntuloterassi on mukava 
käyttää – ja upealta näyttää!

MUUNNELTAVA
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Yhtenäiset oleskelutilat mahdollistavat sen, että keittiöstä voi vaivatta 
seurustella myös olohuoneen puolelle. Pohjan suunnittelussa 

kannattaakin ottaa huomioon, missä tiloissa eniten vietätte aikaanne.

HAVAINNEKUVA TALOMALLISTA 120-11M    MALLISTO   67



68   MALLISTO



MALLISTO   69

Pienet kiireettömät laatuhetket tekevät arjestakin juhlan! 
Sisusta itse -toimitussisällössä voit tehdä juuri sellaisen 

saunan kuin itse haluat.

   MALLISTO   69
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120-12M huoneistoala 120 m2, kerrosala 144 m2

4h + oh/ruokailu/k + khh + tekn. tila

Tämä malli sopii pohjaratkaisunsa puolesta kapeallekin tontille. Neljä
makuuhuonetta sekä reilut oleskelutilat varmistavat suuremmankin 
perheen mukavuuden. Valoisan olohuoneen takana on suuri makuu-
huone tai vaihtoehtoisesti vaikkapa kirjastohuone omassa rauhassaan. 
Väliseinä poistamalla saadaan oleskelutiloihin kätevästi lisää tilaa. 
Upean kokoiselle, suojaisalle oleskeluterassille käydään olohuoneesta.

KAPEALLE TONTILLE
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121-10M

Yhtenäinen, korkeilla ikkunoilla 
varustettu olohuone-ruokailutila on 
valoisa ja ruhtinaallisen tilava. Kodin-
hoitohuoneessa on erillinen pukutila. 
Väljyyttä riittää myös kylpytiloihin ja 
makuuhuoneisiin. Moderni, näyttävä 
koti, jossa paljon asumismukavuutta 
lisääviä asioita.

huoneistoala 121 m2, kerrosala 142 m2

3h + oh/ruokailu/k + pkh + khh

VALOISA
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123-11P huoneistoala 123 m2, kerrosala 143,5 m2 

3h + oh + k/ruok + khh + tekn. tila

Tässä kodissa yhdistyy suomalainen 
arkkitehtuuri perinteisen puurakentami-
sen harmoniaan. Kuistit tuovat ilmettä 
taloon, jonka tehokkaat neliöt mah-
dollistavat rauhalliset makuuhuoneet 
omilla käytännöllisillä vaatehuoneilla.

PERINTEINEN
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huoneistoala 124,5 m2, kerrosala 146 m2

3h + oh/ruokailu/k + khh + tekn. tila

Iso yhtenäinen tupakeittiö ja paljon 
pieniä ylellisyyksiä arkeen ja asumiseen. 
Oma erillinen sisäänkäynti tekniseen 
tilaan ja kodinhoitohuoneeseen. 

124-12MISOT OLESKELUTILAT
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Kodikas, perinteitä henkivä tunnelma syntyy tyylin 
mukaisista kalusteista ja sisustusvalinnoista.

HAVAINNEKUVA TALOMALLISTA 123-11P    MALLISTO   75
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125-14Mhuoneistoala 125 m2, kerrosala 149 m2 

4h + oh/ruok/k + khh + tekn. tila

Perinteinen harjakatto yhdistyy luontevasti moderniin puhdas-
linjaiseen muotokieleen tehden talosta monenlaiseen ympä-
ristöön sopivan. Neljä valoisaa makuuhuonetta, monipuolisen 
toimivat yhteiset tilat sekä suojaisat terassit antavat mukavuutta 
ja sujuvuutta arkeen. Vanhempien makuuhuoneen yhteydessä 
on iso vaatehuone. Sopii kapeallekin tontille.

KAPEALLE TONTILLE
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128-10M huoneistoala 128 m2, kerrosala 153 m2 

4h + oh/ruok/k + khh + tekn. tila

ISOT OLESKELUTILAT

Ruokailutila, I-keittiö ja olohuo-
ne muodostavat taloon juhlavan 
kokoisen yhtenäisen tilan. Suojaisa 
oleskelupiha terassikatoksineen 
houkuttelee viihtymään  myös 
ulkona.
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huoneistoala 128 m2, kerrosala 146 m2

4h + oh + k/ruok + khh

Sisäänvedetyt terassit molemmin 
puolin taloa luovat talolle ominaisen 
modernin ilmeen. Neljä makuuhuo-
netta on aseteltu käytännöllisesti 
toisiinsa nähden. Keittiössä on toi-
miva L-muoto ja saareke. Olohuone 
on kompakti ja se on helppo kalustaa 
monellakin eri tavalla.

128-12MSISÄÄNVEDETTY TERASSI
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Erilaisilla säilytysratkaisuilla, sisustuselementeillä ja 
kalusteilla saadaan lasten makuuhuoneisiin yksilöllistä 

ilmettä ja virikkeitä leikkimiseen.
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128-13Mhuoneistoala 127,5 m2, kerrosala 154,5 m2 

3h + oh + k/ruokailu + pkh/khh + tekn. tila

Jukkatalon yksi suosituimmista 
malleista uudistettuna tämän 
päivän tarpeisiin. Upea kokonai-
suus loivalle rinnetontille. Olo-
huoneen vino sisäkatto antaa 
lisää tilantuntua. Luksusta kotiin 
tuo tilavat saunatilat, joista on 
lyhyt matka vilvoittelemaan 
terassille.

SUOSITTU MALLI



82   MALLISTO82   MALLISTO



MALLISTO   83

Vino sisäkatto toimii tiloja yhdistävänä elementtinä ja tuo 
runsaasti lisää näyttävyyttä sekä avaruutta.
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130-10M huoneistoala 130 m2, kerrosala 148 m2 

3h + oh + ruok/k + khh

Tämä talo tarjoaa reilut oleskelu- ja kodinhoito-
tilat sekä rauhalliset makuuhuoneet, joista kahdes-
sa oma vaatehuone. Runsaasti katettua terassitilaa 
ja takaterassille käynti upean parioven kautta.

SISÄÄNVEDETTY TERASSI
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huoneistoala 149 m2, kerrosala 173 m2

3h + oh + k/ruok + khh + kph + oleskelu

Erillinen tunnelmallinen saunaosasto mukavuuksilla 
houkuttelee kylpemään ja iltaa istumaan. Viihtyvyys 
ja arjen sujuminen on taattu myös päärakennuksessa 
väljien ja toimivien oleskelutilojen ansiosta. Kaikkien 
makuuhuoneiden yhteydessä on oma vaatehuone.

149-10KKYTKETTY PIHARAKENNUS
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Toimivassa tilassa löytyy asioille luontevasti oma paikkansa ja tavarat 
säilyvät järjestyksessä. Kosteiden tilojen toimivuus varmistetaan 

turvallisiksi todetuilla rakenneratkaisuilla ja oikeilla materiaalivalinnoilla.
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Keittiö on kodin sydän ja elämän keskipiste arjessa. Onnistunut
toimivuus ja viihtyisyys ilahduttavat päivästä toiseen.
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100–162 m2

1,5-KERROKSISET
SEKÄ RINNEKODIT

Perinteinen 1,5-kerrosratkaisu istuu suomalai-
seen maisemaan luontevasti. Joustavuutta elä-

mään tuo se, että yläkertaa ei tarvitse välttämättä 
rakentaa alakerran kanssa yhtä aikaa, vaan se 
voidaan tarvittaessa rakentaa myöhemmin - 

tilanteen salliessa ja perheen kasvaessa.

Mikäli tontti sijaitsee jyrkemmässä rinteessä, on 
oivallinen ratkaisu valetulla kellarilla oleva 

rinnetalomalli. Sauna- ja harrastetilat sekä varas-
tot voidaan sijoittaa kellarikerroksen ikkunatto-
maan osaan ja vastaavasti ikkunalliseen puoleen 

saadaan valoisat oleskelu- ja makuutilat 
upeilla ulkonäkymillä.
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108-11M
Talomallin koko 
eli huoneistoalan 
neliömäärä.

Version
järjestys-
numero.

Moderni M, klassinen K 
vai perinteinen P. 
Kirjain kertoo tyylin. 

Mitä talomalliemme
nimet kertovat?
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100-11M huoneistoala 100 m2, kerrosala 123 m2

3h + oh/ruokailu/k + aula + khh

Tässä tilaihmeessä on perinteistä rintamamiestalomeininkiä 
nykyaikaisen asumisen vaatimukset täyttävillä ominaisuuksilla. 
Kustannustehokkaasti toteutetut ratkaisut yhdistyvät sekä 
kaupunki- että maaseututontille sopivaan ajattomaan ulko-
näköön. Kolme reilua makuuhuonetta ja toimivat oleskelu-, 
khh- ja saunatilat tekevät tästä mallista järkivaihtoehdon 
vaikkapa ensimmäisestä omakotitalostaan haaveileville.

PELKISTETTY MALLI
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1. kerros

2. kerros
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128-11M huoneistoala 127,5 m2, kerrosala 152 m2

4h + tupakeittiö + khh

Tämän kodin voi rakentaa suoraan 1,5-kerroksisena tai 
yläkerran laajennusvarauksella, jolloin yläkerran voi ottaa 
myöhemmin tarpeiden kasvaessa joustavasti käyttöön. 
Mukavuutta lisää tupakeittiö. Talo sopii hyvin myös 
vapaa-ajan asunnoksi.

MODERNI
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1. kerros

2. kerros
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134-10K huoneistoala 130 m2, kerrosala 158 m2

3h + keittiö + oloh/ruok + khh + tekn. tila

Rauhaisa U-keittiö ja valoisa ruokailuerkkeri muodostavat 
upeat puitteet keittiötoiminnoille. Näyttävät pariovet johtavat 
viihtyisälle pergolaterassille. Erilliseen tekniseen tilaan pääsee 
eteisestä käsin. Yläkerran suunnittelussa on panostettu kah-
teen ylellisen kokoiseen makuuhuoneeseen, joissa rauhallista 
tilaa ja väljyyttä riittää.  Vanhempien makuuhuoneesta on 
käynti talon näköalapaikalle - oleskeluparvekkeelle.

ISOT OLESKELUTILAT
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134-10K

1. kerros

2. kerros
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143-10M huoneistoala 143 m2, kerrosala 174 m2 

4h + tupakeittiö + khh + tekn. tila

Perinteistä suomalaista pientaloarkkitehtuuria modernisoituna 
myös kaupunkimaiseen ympäristöön sopivaksi. Väljyyttä ja 
rauhallisia huoneita isommallekin perheelle, työhuonettakaan 
unohtamatta. Yläkerran päädyssä viehättävä pikkuparveke, 
joka samalla toimii olohuoneen terassin uloskäynnin suojana.

MUUNNELTAVA
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143-10M

1. kerros

2. kerros
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162-10M huoneistoala 162 m2, kerrosala 189 m2

4h + keittiö + oloh/ruok + oleskelu + khh

Tässä on unelmakoti 1,5-kerroksista taloa ja väljyyttä tarvitse-
valle perheelle. Rauhallista tilaa on runsaasti niin oleskelu- ja 
viihdekäyttöön kuin myös ruoanlaittoon, kodinhoitoon ja  
saunomiseen. Kolme uloskäyntiä katetuille terasseille.

AVARAT TILAT
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162-10M

1. kerros

2. kerros
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142-12M huoneistoala 142 m2, kerrosala 179 m2

4h + oloh/ruokailu/k + khh + kph + arkiet. + tekn. tila

Mikäli rakennuspaikkana on pieni jyrkän rinteen tontti ja tilaa 
kuitenkin tarvitaan, tarjoaa tämä malli paljon. Tässä kahden 
kerroksen ratkaisussa on suuri ja valoisa keittiö/ruokailutila/
olohuonekokonaisuus sekä neljä reilua makuuhuonetta. 
Mukavuutta ja viihtyisyyttä lisää alarinteen puolelle sijoitettu 
pääsisäänkäynti isoine eteisineen, käytännöllinen arkieteinen 
sekä erillinen kylpyhuone. Saunaosasto ja suuri khh on sijoi-
tettu pohjakerrokseen. Autokatos sijaitsee kätevästi suuren ja 
viihtyisän terassin alla pääsisäänkäynnin vieressä.

RINNETALO
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142-12M

1. kerros

Kellarikerros
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160-12M huoneistoala 160 m2, kerrosala 169 m2

5h + oloh/ruokailu/k + aula + kh + khh + tekn. tila

Tässä modernissa jyrkän rinteen kodissa riittää tilan lisäksi 
näyttävyyttä ja toimintoja sekä ylä-, että alarinteen puolelle. 
Etupihan pääsisäänkäyntiterassille aukeaa myös kodinhoito-
huoneen ovi. Avarasta eteisestä käydään suuriin ja valoisiin 
oleskelu- ja keittiötiloihin sekä kahteen makuuhuoneeseen. 
Yläkerran kruunaa suuri suojainen parveke. Saunaosasto ja
kolme muuta makuuhuonetta sijaitsevat pohjakerroksessa, 
jossa on myös parvekkeen suojissa oleva viihtyisä takaterassi.

RINNETALO
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160-12M

1. kerros

Kellarikerros



106   MALLISTO

2-KERROKSISET
KODIT

Täysi kaksikerrosratkaisu hyödyntää rakennuksen 
yläkerran ulkoseinät maksimaalisesti, jolloin päästään 

varsinkin isommissa kohteissa hyvin kustannus-
tehokkaaseen rakentamiseen vinoseinien jäädessä 

pois. Lisäksi kaikki yläkerran huoneet ovat täys-
korkeita ja valoisia ikkunoiden ansiosta; ikkunat 

tarjoavat myös upeat maisemanäkymät jokaiseen 
ilmansuuntaan. Kaksikerrostaloon saadaan paljon 

asuinpinta-alaa pienemmällekin tontille. 

98–197 m2

106   MALLISTO



MALLISTO   107

2
-K

E
R

R
O

K
S

IS
E

T

108-11M
Talomallin koko 
eli huoneistoalan 
neliömäärä.

Version
järjestys-
numero.

Moderni M, klassinen K 
vai perinteinen P. 
Kirjain kertoo tyylin. 

Mitä talomalliemme
nimet kertovat?
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98-10M huoneistoala 98 m2, kerrosala 120 m2

4h + oh/ruokailu/keittiö + khh + aula + tekn. tila

Kun tontin ja budjetin koko on rajoitetumpi ja makuuhuonei-
ta tarvittaisiin jo neljä, on tämä malli juuri tähän tilanteseen 
mietitty kustannustehokas vaihtoehto. Tyylikkään moderni 
julkisivu sekä kompaktin toimiva pohjaratkaisu tarjoavat 
järkiasumista ilman hukkaneliöitä. Lisäksi lämmityskulut 
pysyvät mahdollisimman pieninä. Erillisen tekninen tila on 
kätevästi eteisen yhteydessä.

PELKISTETTY MALLI
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98-10M

1. kerros 2. kerros
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107-10M huoneistoala 106,5 m2, kerrosala 130 m2

3h + oloh/ruok + k + pe/wc/khh + tekn. tila

Kompakti kaksikerroksinen talo, jossa
 on kaikki mitä sujuvaan asumiseen 
tarvitaan. Moderni malli, joka mahtuu 
pienemmällekin tontille. Saunaosasto 
yläkerrassa lisää väljyyttä alakertaan. 
Vanhempien makuuhuoneesta avautuu 
mukava ranskalainen parveke.

PIENELLE TONTILLE

1. kerros 2. kerros
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107-12Mhuoneistoala 107 m2, kerrosala 135 m2 

4h + oloh/ruokailu/keittiö + khh

Puhdaslinjaisen moderniin julkisivuun 
tuovat ilmettä ja rytmiä näyttävät sisään-
vedetyt terassit sekä erikokoiset ikkunat. 
Alakerta on varattu oleskelu- ja keittiö-
tiloille sekä yhdelle makuuhuoneelle. 
Kolme muuta makuuhuonetta, khh- 
sekä saunatilat ovat yläkerran rauhassa. 
Varsinaisen parvekkeen lisäksi talossa on 
kaksi kätevää ranskalaista parveketta.

KORKEAT IKKUNAT

1. kerros 2. kerros
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Suuren, vastakkaisilla lauteilla olevan saunan kruunaa upea,
täyskorkeilla laseilla oleva lasiseinä.

112   MALLISTO
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109-10Mhuoneistoala 108,5 m2, kerrosala 135 m2 

3h + tupakeittiö + tekn. tila

Modernin selkeä, pienellekin tontille sopiva näppärä 
koti, jossa asumisen tasosta ei ole kuitenkaan tingitty. 
Tilaa on reilusti yhteisille tiloille ja vielä kolmelle 
hyvänkokoiselle makuuhuoneellekin. Ranskalainen 
parveke tuo toimivuutta ja mukavuutta yläkertaan. 
Erillinen suihkutila yläkerrassa.

MODERNI

1. kerros 2. kerros
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124-11M huoneistoala 124 m2, kerrosala 151 m2

3h + tupakeittiö + oleskeluaula + khh + tekn.tila

Asumiseen ja kyläilyyn oivat tilaratkaisut. Sauna tarjoaa muka-
vuutta vastakkaisten lauteiden ja väljän pesuhuoneen vuoksi 
jopa edustustiloiksi. Saunasta voi siirtyä vilvoittelemaan suo-
jaiselle ja tilavalle terassille. Yläkerta on yksityinen valoisine 
makuuhuoneineen.

MODERNI
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124-11M

1. kerros

2. kerros
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Juhlavan kokoiset kiinteät ikkunat muodostavat 
upean maisemaseinän tupakeittiöön. 
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Ikkunoiden sijoittelussa on hyvä miettiä myös niistä avautuvaa 
maisemaa. Halutaanko kaikkiin ikkunoihin sälekaihtimet 
vai ovatko verhot sisustuksellisesti toimivampi ratkaisu?

HAVAINNEKUVA TALOMALLISTA 124-11M    MALLISTO   119



120   MALLISTO120   MALLISTO



MALLISTO   121

2
-K

E
R

R
O

K
S

IS
E

T

Sisustustrendit vaihtelevat ajan myötä. Pohdi halutko neutraaleja 
aikaa kestäviä ratkaisuja vai teetkö persoonallisia, juuri oman 

makusi mukaisia valintoja.
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128-14M huoneistoala 128 m2, kerrosala 155 m2

4h + oloh/ruokailu/k + harrastehuone + oleskeluaula + khh

Tämä näppärä kaksikerrosratkaisu sopii pienellekin tontille 
tarjoten upean toimivuuden jo vähän suuremmallekin 
perheelle. Olohuone ja keittiö ovat alakerrassa, josta löytyy 
myös työhuone sekä erillinen tila harrastuksille tai lemmikin 
ikiomaksi tukikohdaksi! Yläkertaan on sijoitettu kolme muuta 
makuuhuonetta sekä reilut khh- ja saunatilat. Terassi/parve-
kekokonaisuuksia om kaksin kappalein ja ne nostavat varuste-
lutason tämän kokoluokan talossa aivan omaan luokkaansa.

MODERNI
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128-14M

2. kerros1. kerros

Tässä mallissa huomioitu 
tilat harrastuksille tai 
lemmikeille

Voit huoltaa harrastetilassa esimerkiki 
polkupyöriä tai käyttää sitä vaikkapa 
lemmikkisi helposti siistinä pidettävänä 
pesu-, nukkuma- ja ruokintapaikkana.
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130-11M huoneistoala 130 m2, kerrosala 165 m2

4h + oloh/ruokailu/k + aula + kph + khh + tekn. tila

Eripituiset kattolappeet, sisäänvedetyt suojaiset terassit sekä 
korkeat ikkunapinnat tuovat lisää näyttävyyttä ja ryhtiä selke-
än moderniin arkkitehtuuriin. Leveä pääsisäänkäynti johtaa 
eteiseen, jossa upea ylös asti avoin tila. Avara keittiö/ruokailu-
tila ja olohuone ovat sopivasti toisistaan erillään omassa rau-
hassaan. Isot ikkunat tuovat runsaasti luonnonvaloa. Mukava 
väljyys jatkuu myös neljään makuuhuoneeseen, vaatehuonei-
siin sekä muihin tiloihin. 

NÄYTTÄVÄ KOTI
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130-11M

2. kerros

1. kerros
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135-11M huoneistoala 135 m2, kerrosala 169 m2

3h + oloh/ruokailu/k + arkiet + oleskeluaula + khh + tekn. tila

Tässä tyylikkäässä kaksikerrostalossa on kolme reilunkokoista 
makuuhuonetta, valoisaa väljyyttä ja viihtyisyyttä lisääviä 
ratkaisuja. Olohuoneessa on ylös asti avoin tila upean korkei-
ne ikkunoineen. Haluttaessa yläkertaan saadaan vielä reilusti 
lisää käyttötilaa jättämällä avoin tila pois. Ruokailutilasta käy-
dään suojaisalle oleskeluterassille. Kaksi kylpyhuonetta, arki-
eteinen ja reilunkokoinen vaatehuone antavat lisää muka-
vuutta arjen askareisiin.

NÄYTTÄVÄ KOTI
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135-11M

2. kerros

1. kerros
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145-11M huoneistoala 145m2, kerrosala 178 m2

4h + oloh/ruokailu/k + aula + kph + khh + arkiet + tekn. tila

Tämä malli on perusratkaisuiltaan hyvin lähellä edellisen 
aukeaman ”pikkuveljeään”. Makuuhuoneiden lukumäärä 
on kasvanut neljään ja ylös asti avoin tila jätetty pois. 
Vanhempien makuuhuoneen yhteydessä on toinen tilava 
vaatehuone. Kolme ranskalaista parveketta ovat mukava 
lisä yläkertaan. Molemmissa malleissa on kätevä arkieteinen 
sekä suorat, keskeisellä ja näyttävällä paikalla olevat portaat.

NÄYTTÄVÄ KOTI
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145-11M

2. kerros

1. kerros
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142-10M huoneistoala 141,5 m2, kerrosala 166 m2

3h + k/ruok/oh + olekelu + khh

Säväyttävän moderni suorakaidetyyli ei jätä kylmäksi ketään. 
Kaupunkimaiseen ympäristöön suunniteltu 2-tasoinen koti 
sopii pienemmällekin tontille. Talossa on toimiva ja avara 
pohjaratkaisu kolmella reilunkokoisella makuuhuoneella.  
Kolme katettua terassia sekä katettu parveke tuovat lisää 
rytmiä julkisivuun ja mukavuutta asumiseen.

MODERNI
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142-10M

2. kerros

1. kerros
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147-12M huoneistoala 147 m2, kerrosala 172 m2

3h + työtila + olekelu + keittiö + oh/ruok + khh

Tässä mallissa on runsaasti hyviä yksityiskohtia ja väljyyttä 
tehokkaalla tilasuunnittelulla. Sisäänkäyntien yhteydessä on 
kolme kivaa katosta. Vanhempien makuuhuoneen yhteydessä 
on käytännöllinen työtila/ylellinen pukeutumishuone.

MUUNNELTAVA
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147-12M

2. kerros1. kerros
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155-10M huoneistoala 153,5 m2, kerrosala 179,5 m2

5h + oh + keittiö + khh

Tässä tyylikkäässä modernissa kodissa on viisi hyvänkokoista 
makuuhuonetta ja toimivuutta isollekin perheelle. Yläkerran 
sydän on viihtyisä aula, joka muuntuu helposti työhuoneeksi, 
tv- tai harrastustilaksi tai kirjastoksi.

TILAVA
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155-10M

2. kerros

1. kerros
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Yläikkuna lisää kalustettavuutta ja antaa ilmettä.
Parvekkeen alla on suojaisa oleskeluterassi.
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Käytävä- tai aulatilan ei tarvitse olla tylsä - valoa ja viihtyisyyttä 
saadaan vaikkapa lasiseinällä ja sopivilla sisustuselementeillä.
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172-10P huoneistoala 172 m2, kerrosala 205 m2

5h + tupakeittiö + oleskelu + khh + tekn. tila

Tässä perinteikkäässä miljöökoristein varustetussa kodissa 
riittää näyttävyyttä ja tilaa. Reilunkokoiset oleskelutilat ja ma-
kuuhuoneet riittävät hyvin suuremmankin perheen tarpeisiin. 
Kurakausivaatteet voidaan tuoda oman sisäänkäynnin kautta 
suoraan kodinhoitohuoneeseen puhdistettavaksi. Myös tekni-
seen tilaan on kätevästi erillinen sisäänkäynti.

PERINTEINEN
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172-10P

2. kerros

1. kerros
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197-10M huoneistoala 197 m2, kerrosala 238 m2

4h + oloh/ruokailu/k + aula + pu + kph + khh + tekn. tila

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, keittiötoiminnoille kuin neljään 
makuuhuoneeseen ja kodinhoitoon. Olohuoneessa on 
avaruutta entisestään lisäävä korkea tila.

NÄYTTÄVÄ



MALLISTO   143

2
-K

E
R

R
O

K
S

IS
E

T

197-10M

2. kerros

1. kerros
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Millainen piharakennus palvelee teidän tarpeitanne?

Autotalli, autokatos vai molemmat?

- Millainen on tilan ja suojan tarve?

- Kuinka paljon rakennusoikeutta tontilla on?

Paljonko tarvitaan tilaa työkaluille ja puutarhavälineille?

- Tarvitaanko suojaisa paikka esim. lasten ulottumattomiin?

- Paljonko hyllytilaa välineille ja varaosille?

Soveltuuko suurempiinkin harrastuksiin?

- Riittääkö säilytystilojen koko ja muoto?

- Onko oviaukon sijainti järkevä ja käännösvarat riittävät?

Tilavaraus lämpökeskukselle?

- Millaiset rakennusmääräykset?

Lämmin toimisto- tai asuintila?

- Millaiset sähkö- ja LVI -valmiudet oltava?

Tilaa polkupyörille?

- Sateelta suojassa, tilaa telineille, esteetön kulku?

Erillinen katos jätteille ja kierrätykselle?

- käytännöllinen sijainti jäteautolle

- turvallisuusmääräykset

- tontin siisti ulkonäkö

Tarvitaanko pienvarasto urheilu- ja ulkoiluvälineille?

- tavaroiden oltava helppo lastata autoon

- riittävät hylly- ja ripustustilat

Tarvitaanko tilaa myös muille moottoriajoneuvoille?

- oltava asianmukaiset säilytystilat ajoneuvoille ja huoltovälineille

- riittävästi toimintatilaa lastaukseen ja huoltoon

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Piharakennukset

Kysy lisää piharakennusvaihtoehdoista edustajaltasi ja katso mallit Piharakennusesitteestämme. 
Kaikki piharakennusmallit ovat muokattavissa. 
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Tyylivaihtoehto 13-10M

13-10Kyhden auton autokatos 

+ varasto

Tämä suojaisa autokatos on oiva valinta kapeaan tilaan. 
Päädyssä on tilava ikkunallinen varasto ulkoilu- ja 
puutarhavälineiden säilytykseen.
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14-10M Kahden auton autokatos 

+ varasto

Tyylivaihtoehto 14-10K

Malllin suunnittelun lähtökohtana on 21-10-malli, josta haluttiin 
yksinkertaistettu vaihtoehto. Kaksi varastoa yhdistämällä, ikkunat 
ja toinen ovi poistamalla sekä neliöistä sopivasti nipistämällä 
suunniteltiin tyylikäs, toimiva, mutta edullisempi piharakennus.
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38-10MAutokatos ja autotalli 

+ varasto

KAHDEN AUTON AUTOKATOS + VARASTO

Tämä näyttävä kahden auton piharakennus on yksinkertaistettu, 
kevyemmälle budjetille sovitettu muunnos 48-10-mallista. 
Varastoon mahtuu mukavasti esim. seinähyllyrivi, jonka eteen 
jää vielä riittävästi kulkutilaa. 

Tyylivaihtoehto 38-10K
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Joka niemeen, notkoon ja saarelmaan!
 Jukkatalo muuntuu jokaisen omasta kodista haaveilevan yksilöllisiin 
tarpeisiin, niin ahtaalle kaupunkitontille kuin maaseudun väljyyteen.

Jo yli 30 000 toimitetun talon kokemuksella!
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