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PÄÄKIRJOITUS

TALO VAHVASELKÄ ON SUNHOUSEN
10-VUOTISEN HISTORIAN ENSIMMÄINEN
ASUNTOMESSUKOHDE
Sunhouse on ensi kertaa mukana Asuntomessuilla Mikkelissä vuonna 2017. Samaan
aikaan juhlimme Sunhousen kymmenettä toimintavuotta. Näiden kahden juhlavan
tapahtuman yhdistäminen sattui sopivasti, muttei ollut niinkään suunniteltu juttu.
Vahvaselän perhe otti minuun yhteyttä kesällä 2016 ja kertoi kiinnostuksestaan rakentaa
messualueelle Kirkonvarkauteen omakotitasoinen kakkoskoti. Tämähän sopi meille
hyvin. Messujen alkuun oli enää noin vuosi aikaa, joten oli alkamassa vauhdikas vuosi.
Syksy suunniteltiin, marraskuussa saatiin rakennuslupa ja heinäkuun alussa 2017 talo on
valmis. Talon valmistumista voi seurata jälkikäteenkin Sunhousen nettisivujen kautta.
Sujuva yhteistyö kaupungin, messuorganisaation ja yhteistyökumppaniemme kanssa
varmisti, että kiireestä huolimatta talo voitiin toteuttaa tarvittavalla tarkkuudella.
Talon suunnitteli arkkitehti Jarkko Könönen, joka on tunnettu muun muassa
Sunhousen Saaristolaistalojen suunnittelijana. Talotoimittajana toimi Sunhouse,
sisustuskumppanina Vepsäläinen, pääurakoitsijana Suomenniemen Rakennuspalvelu/
Jarkko Nikkilä ja pääsuunnittelijana sekä vastaavana työnjohtajana Kymen
Laatutalot Oy/Arto Saksa. Tässä messulehdessä on esitelty myös iso osa muista
yhteistyökumppaneistamme, jotka ovat olleet messutalon valmistumisessa mukana
omalla panoksellaan. Iso kiitos teille kaikille.
Mikkelin messualue Saimaan rannalla ja tämä talo sopivat hyvin Sunhouselle: se on
yksityiskohtia myöten suunniteltu, kaunis, luonnonmukainen ja toimiva. Talo sattuu
myös olemaan sekoitelma vapaa-ajan kotia ja omakotitaloa, jotka ovat Sunhousen
päätuotteita. Saamme siis samalla esitellä osaamistamme sekä vapaa-ajan että asumisen
suunnittelussa.

SEURAA SUNHOUSEA
www.sunhouse.fi

SUNHOUSE ON
SUOMEN KAUNEIN KOTI 2017
www.sunhouse.fi/suomenkauneinkoti

Sunhouse saattaa olla monelle uusi nimi, vaikka olemme toimineet jo 10 vuotta.
Sunhouse suunnittelee lähtökohtaisesti kaikki talonsa yksilöllisesti asiakkaan toiveiden
ja tarpeiden mukaan. Yksilöllinen suunnittelu ja tarkka toteutus tarkoittaa, että
yritys on kasvanut verkkaisesti mutta vakaasti. Panostamme laatuun ja korostamme
talojemme hyvää suunnittelua sekä luonnollista terveellisyyttä. Kokonaan puuta oleva
seinärakenteemme hengittää, mikä pitää sisäilman raikkaana ja terveellisenä. Eristys
on kuitenkin huippuluokkaa. Talomme ovat ulkomuodoltaan moderneja puutaloja.
Meille moderni suunnittelu tarkoittaa uuden luomista hyviksi havaituin keinoin, ei
niinkään erikoisia kikkailuja tai outoja kokeiluja. Toimiva uuden luominen on tuttujen
komponenttien yhdistelyä uudella tavalla ja näkökulman muutoksia toimiviin asioihin.
Ei ole järkeä keksiä uutta vain keksimisen riemusta, ellei se toimi käytännössä.
Loppujen lopuksi tärkeintä on kuitenkin aina asiakkaiden omien toiveiden
kuunteleminen, jotta tulevat asukkaat viihtyvät uudessa kodissaan nyt ja joka ikinen
päivä tulevina vuosikymmeninä. Näin syntyy Talo Vahvaselän kaltaisia unelmakoteja.
Nautinnollisia lukuhetkiä Talo Vahvaselän parissa!
Kalle Oikari
toimitusjohtaja, SUNHOUSE talot Oy
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TALO
..
VAHVASELKA
Kaksiosaiseen taloon kuuluu kolme makuuhuonetta,
olohuone, keittiö, kylpyhuone, wc ja suihkutilat sekä
sivurakennuksessa sijaitseva ylellinen kotikylpylä.
Silja Vihavainen Kuvat Erkka Malkavaara

Talo Vahvaselkä on viisihenkiselle perheelle rakennettu
moderni koti. Kompaktin
kokoinen talo on suunniteltu
aktiivisen perheen tarpeisiin
toimivaksi. Kokoa ei lähdetty
kasvattamaan kovin suureksi,
sillä talo toimii espoolaisperheen kakkoskotina.
Talo Vahvaselkään kuuluu kolme makuuhuonetta, olohuone, keittiö, kylpyhuone, wc ja
suihkutilat sekä sivurakennuksessa sijaitseva ylellinen kotikylpylä. Sivurakennuksessa
on luonnollisesti sauna, josta
aukeaa lasiseinien läpi upea
maisema järvelle. Samaa maisemaa voi ihailla myös suojaisan terassin Drop-paljusta.

muodostavat mielenkiintoisia
tasoja. Rakennuksen keskeisimpänä tilana on avara olohuone, jonka kattokorkeus on
lähes neljä metriä. Huoneen
suuret ikkunat tekevät tilasta
ateljeemaisen ja avaavat kauniit näkymät järvimaisemaan.
Ulkotilojen suunnittelu on
ollut lähes yhtä tärkeässä
roolissa kun itse rakennusten
suunnittelu. Pää- ja sivurakennusten tehokkaalla sijoittelulla
on saatu aikaan suojaisa ja
avara piha, jossa koko perheellä on tilaa harrastaa. Pihan
erikoisuutena on InterGreensputtigriini, joka on ollut golfia
rakastavan perheen pitkäaikainen haave.

Päärakennus on suunniteltu
porrastumaan maaston mukaisesti, jolloin talon sisätilat

8

9

Rakentamisen vaihtoehtoja
miettiessä, ei viisihenkisen
perheen ensimmäisenä ajatuksena ollut asuntomessuille
rakentaminen. Unelma toisesta kodista oli jo jonkin aikaa
pyörinyt perheen vanhempien, Sami ja Saara Vahvaselän,
mielessä. Toiveissa oli sellainen paikka, jossa voisi viettää
aikaa silloin kun Espoon koti
tuntuu liian ahtaalta. Kun ystäväperhe alkoi rakentaa taloa
Mikkelin Asuntomessuille,
heräsi myös Saaralla ja Samilla ajatus messurakentamisesta. Mikkeli oli kaupunkina
perheelle läheinen ja messualueen tontit sijaitsivat ihanteellisella sijainnilla lähellä
keskustaa, kuitenkin luonnon
ja Saimaan äärellä.
Perheelle oli alusta alkaen selvää, että talosta tulisi moderni
puutalo. Näillä hakusanoilla
he päätyivät Sunhousen kotisivuille, jossa Sami ja Saara
ihastuivat yrityksen malleihin
ja arkkitehtuuriin ensi näke-

mällä. Tämän jälkeen ei muita
talotoimittajia tarvinnut edes
katsoa. Näin lähti Sunhousen
kanssa etenemään nopeatempoinen yhteistyö kohti seuraavan kesän Asuntomessuja.
Taloa suunniteltaessa oli
toiveena suuri ja avara tila,
johon koko perhe voi kokoontua viettämään yhdessä aikaa.
Sunhousen arkkitehdin Jarkko
Könösen suunnittelema olohuone oli toiveiden täyttymys.
Tilavan ja yli neljä metriä korkean huoneen suurista ikkunoista aukeaa upeat maisemat
Saimaalle. Perheen toinen
toive talon suunnittelussa oli
kylpylämäiset peseytymistilat.
Sunhousen kotisivuilla nähdyn kuvan pohjalta suunniteltiin sivurakennukseen oma
kotikylpylä, jonka jokainen
huone aukeaa kohti järvimaisemaa.
Rakentamisen suurimmilta haasteilta ja vaikeuksilta
on vältytty, vaikka perheellä

RAKENNUTTAJAPERHE
..
VAHVASELKA
Perheen mielessä oli pyörinyt haave toisesta kodista.
Messurakentaminen ei kuitenkaan ollut ensimmäisenä ajatuksena.
Idea syntyi, kun perheen ystävät alkoivat rakentamaan messuille ja
messualueen sijainti todettiin täydelliseksi.
Silja Vihavainen Kuvat Erkka Malkavaara
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ei ollut aiempaa kokemusta rakentamisesta. Vaikeinta
projektissa on Samin ja Saaran
mielestä ollut budjetointi, sillä
pieniltä yllätyksiltä ei rakennusprojektissa koskaan voida
välttyä. Etänä rakentaminen
on myös tuonut perheelle
omat haasteensa. On täytynyt
luottaa siihen että asiat työmaalla hoituvat. Työmaalle
valittu vastuullinen työnjohtaja on kuitenkin auttanut ja
helpottanut etärakentamista.
Hyvä ja sujuva asuminen on
perheelle tärkeää, se tarkoittaa arjen helppoutta ja sitä,
että kaikki talossa toimii kuten on suunniteltu. Tärkeintä
kuitenkin hyvässä arjessa on
perheen kanssa yhdessäolo
ja harrastaminen. Harrastamiseen ja ulkoiluun Mikkelin
messualue on onneksi oivallinen, ulos luontoon lähteminen on helppoa ja hiihtämään,
luistelemaan, golfaamaan pääsee lähes suoraan kotiovelta.

ARKKITEHDIN
LUONNOKSISTA
VALMIIKSI TALOKSI
Talo Vahvaselän suunnittelun lähtökohtana oli kauniin
järvimaiseman avaaminen rakennuksen sisälle ja
mahdollisimman suuren ja suojaisan pihan aikaansaaminen.
Silja Vihavainen Kuvat Erkka Malkavaara
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Talo Vahvaselkä on Sunhousen historian ensimmäinen
Asuntomessukohde. Suureen
ja tunnettuun tapahtumaan
osallistuminen on ollut uudenlainen kokemus. Asuntomessuille rakentaminen ei
eroa suuresti tavallisesta rakentamisesta, sillä talo suunnitellaan ja tehdään kuten
aina asiakkaalle. Messurakentamisen erona on kuitenkin
se, että painoarvo onnistumiselle on tavallistakin suurempi. Kun talo tulee julkisesti
kymmenientuhansien messuvieraiden nähtäville, tulee
suunnittelussa ja toteutuksessa
onnistua täydellisesti, kertoo
Sunhousen toimitusjohtaja
Kalle Oikari.

nista, kertoo Talo Vahvaselän
arkkitehti Jarkko Könönen.
Lähtökohtana oli maiseman
avaaminen rakennuksen sisälle ja sisäpihalle sekä mahdollisimman suuren ja suojaisan
pihan aikaansaaminen.

Talon suunnittelu lähti liikkeelle laajoista kokonaisuuksista, kuten maastonmuotojen
ja ilmansuuntien huomioin-

Sunhousen messukohde on
asiakkaille tehty ja heidän toiveidensa pohjalta suunniteltu.
Vaikka asiakkaalla on usein

Jyrkällä tontilla sijaitseva talo
suunniteltiin porrastumaan
pihan mukaisesti, jolloin
maastonmuodot saatiin huomioitua mahdollisimman
tehokkaasti. Porrastuksen ansiosta sisätiloihin muodostuu
jännittäviä tasoja. Talon tärkeimmiksi paikoiksi Könönen
listaa sisäpihan, saunatilan ja
tuvan, joista jokaisesta aukeaa näkymät päämaisemaan
Saimaalle.
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paljon omia toiveita, on suunnittelijan kuunneltava myös
omia tuntemuksiaan ja kokemuksiaan, toteaa Oikari. Talo
Vahvaselän rakennuttajaperhe
on kuitenkin luottanut Sunhousen osaamiseen ja antanut arkkitehdille lähes vapaat
kädet suunnitteluun.
Messurakentamisen aikataulu
on ollut tiukka, sillä päätös
messuille lähtemisestä tehtiin vasta viime metreillä.
Kun Talo Vahvaselkää alettiin
suunnitella, oli naapuritontilla
jo pihaa vaille talo pystyssä.
Talo valmistui kuitenkin ajallaan ja messurakentaminen
on ollut rikastuttava kokemus.
Palkitsevinta rakentamisessa on ollu nähdä kuinka talo
valmistuu vaihe vaiheelta. Tähän asti vain kuvina paperilla
olleet visiot muuttuvat todellisiksi, kertoo Oikari.
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HILLITTY
SISUSTUS TUKEE
SKANDINAAVISTA
ARKKITEHTUURIA
Talo Vahvaselän sisustusta suunniteltaessa, oli
suunnittelun keskipisteenä näyttävä ja korkea
olohuone. Olohuoneen kalustevalinnat määrittivät
samalla koko muun talon tyylin ja sisustuksen.
Silja Vihavainen Kuvat Erkka Malkavaara

Talo Vahvaselän sisustus on
toteutettu yhdessä kalusteliike Vepsäläisen kanssa ja talon
sisustuksen suunnittelusta ja
viimeistelystä on vastannut
Vepsäläisen sisustussuunnittelija Johanna Koistinen.
Sisustuksen suunnittelussa on
tärkeää, että talosta tulee juuri
asukkaidensa näköinen. Siksi
sisustuksen suunnittelu lähteekin aina asiakkaiden tapaamisesta ja heidän toiveidensa
kuuntelemisesta, Koistinen
kertoo.
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Talon asukkaiden toiveena oli,
että talon henkeä ja arkkitehtuuria tukien, sisustuksessa
näkyy luonnollisuus ja skandinaavisuus. Sisustuksen värit
haluttiin pitää hillittyinä ja
rauhoittavina, joten kirkkaita
värejä on sisustusvalinnoissa vältetty. Kupari, ruskea ja
konjakki toistuvat jokaisessa
huoneessa ja toimivat muuten
vaalean sisustuksen tehosteväreinä.

”Kupari, ruskea ja konjakki toistuvat jokaisessa
huoneessa ja toimivat muuten vaalean
sisustuksen tehosteväreinä”
Talo Vahvaselän sisustusta
suunniteltaessa, oli suunnittelun keskipisteenä näyttävä
ja korkea olohuone. Olohuoneen kalustevalinnat määrittivät samalla koko muun
talon tyylin ja sisustuksen.
Huoneeseen haluttiin paljon
tilaa perheen yhdessäololle,
joten sohvan ja ruokapöydän
valinnalla oli suuri merkitys.
Yli neljä metriä korkea huone

korostaa kalusteita ja vaatii
massiivia kalusteratkaisuja,
jotta kalusteet eivät huku sen
korkeuteen.
Olohuoneen katseenvangitsija
on kahdesta lankusta koostuva puinen ruokapöytä, jonka
ääressä perhe ja ystävät mahtuvat istumaan. Pitkät pöydän
päälle sijoitetut valaisimet
korostavat tilan korkeutta.
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Vanhempien makuuhuoneen
erikoisuuksia ovat italialainen
pellavalla verhoiltu sänky sekä
hauska pyöreä peili, jolla saadaan hieman lisätilan tuntua
kapeaan huoneeseen. Matto
on kuparin värinen, johon
peilin rusehtava väri sopii
täydellisesti.
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Johanna Koistinen
• Sisustus- ja kalustesuunnittelija
• Toiminut sisustussuunnittelijana 15
vuotta
• Työskennellyt 11 vuotta Vepsäläisellä
Perheen poikien yhteisessä
huoneessa on suunniteltu
tilaa kavereiden yökyläilylle
avattavan vuodesohvan avulla.
Huoneeseen mahtuu perheen
kahden pojan lisäksi kolme
vierasta nukkumaan. Huoneessa on muuten hillittyjen
värien tehosteena käytetty
sinisiä yksityiskohtia lampussa
ja tekstiileissä.
Myös perheen tyttären huoneessa on varavuode yökylävieraalle. Huoneessa on tehos-

teena hempeän roosan väriä.
Huoneen seinälle sijoitetut
puolikuun muotoiset tammiset hyllyt ovat hauska yksityiskohta.
Talon seinät haluttiin pitää
rauhallisina, eikä tauluja juurikaan seinillä näy, mutta eteiseen on sijoitettu kolme kaupunkiaiheista taulua perheelle
tärkeistä kaupungeista.

• Työnkuva: kaikki sisustaminen Vepsäläisen tuotteilla. Suunnittelee enimmäkseen
yksityishenkilöiden
koteja. Kaikki päivät
erilaisia ja kaikki kodit erilaisia

ten leikeille. Terassilta löytyy
veistokselliset Eero Aarnion
suunnittelemat aurinkotuolit ja saunan allasosastolle on
varattu myös tilaa istuskelulle.
Olohuoneen suuret aukevat
liukuovet mahdollistavat ulkona syömisen, vaikka terassille
ei ruokapöytää sijoitetakaan.

• Talo Vahvaselkä on
Johannan toinen
messukohde, aiempi
kohde toteutettu Hyvinkään Asuntomessuille

Ulkotiloja sisustaessa haluttiin
jättää pihalle reilusti tilaa las-
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Näyttävä ruokapöytä on Skovby:n, tuolit ovat
Boconceptin-mallistosta
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Graafiset valkoiset lepotuolit
ovat Eero Aarnion suunnittelemat
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..
TALO VAHVASELAN
..
..
KEITTIOSSA
Saara ja Sami Vahvaselkä valitsivat keittiö- ja kiintokalustetoimittajaksi
kotimaisen, Salossa valmistetun Saari-keittiön. Kalusteissa päädyttiin yhtenäiseen kokonaisuuteen ja ajattomiin valintoihin, mitkä kestävät käytön
lisäksi myös aikaa. Kalusteet ovat kauttaaltaan struktuurimattamaalattuja
valkoisia Venezia-malliston kalusteita. Työtasot ovat myös mattapintaista
Fenix-täyslaminaattia.
Pinjasto Oy Kuvat Erkka Malkavaara

26

Saari® valmistaa mittatilaustyönä korkealaatuisia keittiöitä ja muita kiintokalusteita.
Saari-keittiöihin tiivistyy
vuosikymmenten vankka kokemus suomalaisesta
puusepäntaidosta yhdistettynä palkittuun kotimaiseen
muotoiluun ja innovatiivisiin
ratkaisuihin. Saari-keittiöissä
materiaaleihin, ajattomuuteen
ja toimivuuteen on kiinnitetty
suurta huomiota, mekanismeina käytetään vain huippuluokan kestäviksi testattuja
komponentteja. Tuotteet ovat
viimeistelytason lisäksi myös
rakenteellisesti markkinoiden
laadukkaimpia.
Osaavien jälleenmyyjien kautta Saari-keittiöt ovat muiden
huippumerkkien tavoin edus-

tettuna Suomen lisäksi muun
muassa Ruotsissa, Norjassa,
Sveitsissä, Englannissa sekä
Venäjällä. Lisäksi vientiprojekteja on ollut useihin eri maihin.

Kotimaista puusepäntaitoa
Saari-keittiöiden tarina alkoi
vuonna 1993 Salossa, jossa
edelleen valmistetaan omalla tehtaalla kaikki tuotannon
vaiheet. Ammattitaitoiset
puusepät ja moderni tuotanto
takaavat tuotteiden mittatarkkuuden, korkean laadun sekä
tasalaatuisuuden ja varmat
toimitukset. Tarkasti valikoidut aidot materiaalit, korkealaatuinen puusepäntyö vii-
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meisintä tuotantoteknologiaa
hyödyntäen ja huippuluokan
käsityönä tehty viimeistely
luovat hienostuneen lopputuloksen. Jokainen Saari-keittiö
on asiakkaalle räätälöity yksilöllinen kokonaisuus.
Osoituksena korkeasta ammattitaidosta alallaan vuonna
2006 Saari-keittiöitä valmistava Pinjasto Oy valittiin
vuoden yritykseksi puusepänteollisuudessa yli 500 puusepänteollisuuden yrityksen
joukosta ja palkittiin Lignum
Fennicum –palkinnolla.
Pinjasto Oy on edelleen ainoa
keittiökalustevalmistaja, joka
on saanut arvostetun palkinnon.

"Saari-keittiöt ovat
olleet kansainvälisesti esillä lukuisissa
sisustus- ja arkkitehtuurijulkaisuissa sekä
monilla kansainvälisillä areenoilla"

Jokainen Saari-keittiö
on yksilöllinen
Saari-keittiöiden laaja ja
ajaton tuotevalikoima pitää sisällään sekä moderneja
että perinteisiä vaihtoehtoja.
Puulaatujen kattava valikoima, vapaasti värikartastoista
valittavat sävyt ja eri pintakäsittelyvaihtoehdot täyttävät
myös vaativat tarpeet yksityiskodeista julkisiin tiloihin sekä
haastaviin edustuskohteisiin.
Jokainen keittiö valmistetaan
aina tilauksesta.

Puhdaslinjaista suomalaista muotoilua

sisustus- ja arkkitehtuurijulkaisuissa sekä monilla
kansainvälisillä areenoilla,
kuten Design Museumissa
Lontoossa vuonna 2000 sekä
Design Forumissa Helsingissä jo vuonna 1993. Vuonna
2006 Versio 1 mallisto valittiin
ainoana suomalaisena keittiönä Finnish Design Yearbook
–julkaisuun. Harri Koskisen
suunnittelema Saari Silta
-malli on saanut Fennia Prizekunniamaininnan vuonna
2014. Useat kansainvälisesti
tunnetut suunnittelijat luottavat Saari-keittiöihin.

SAARI VENEZIA
•

Suunniteltu vuonna
1994

•

Malli esillä London Design Museumissa 2000

•

Aina räätälöity kohteen
mukaan

•

Vetimetön, valmistettu
Salossa

•

Saatavilla useilla eri
pintakäsittelyillä huippukiiltävästä maalatusta struktuurimattaan
sekä aidosta puusta
viilutettuna useista eri
puulajeista

•

Rungot koottu ja mekanismit asennettu &
testattu valmiiksi tehtaalla

www.pinjasto.fi

Saari-keittiöt ovat olleet kansainvälisesti esillä lukuisissa

TALO VAHVASELKÄ
KEITTIÖ
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•

Saari Venezia

•

Mattamaalattu valkoinen

•

Tasomateriaali kestävää
Fenix-täyslaminaattia

•

Kodinkoneet Siemens

•

Uutuusallas Blanco Etagon

•

Hana Saari-keittiöiden omaa
maahantuontia
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Talo Vahvaselässä ollaan
ajanhermolla materiaalivalinnoissa. Talossa käytetyt
lasiratkaisut ovat suosittuja, ja
osa monen messukävijänkin
talounelmia. Lasista voidaan
toteuttaa uskomattoman paljon eri asioita aina lattioista
kattoihin saakka. Tässä talossa
lasikaiteiden ja saunaosaston
toteutuksista vastanneen Suomen Lasitehtaan ratkaisuista
löytyy lasit lähes kaikkiin
rakennus- ja sisustustarpeisiin
ja vaihtoehtojen valikoima
laajenee koko ajan.
Lasin suosio perustuu paljolti sen tuomaan avaruuteen.
Lasiseinien ja -kaiteiden
avulla pienemmätkin neliöt
näyttävät isommilta. Modernina materiaalina se on myös
näyttävä ja trendikäs.

Lasikaiteet ja saunan
lasiseinät suosituimpia
Talo Vahvaselässä on toteutettu lasista kaksi suosituinta
elementtiä, saunaosaston
kaksi lasiseinää ja ulkokaiteet.
Tyypillisesti lasiset ulkokaiteet
tulevat terasseille ja parvekkeille, täällä mielenkiintoisena
ratkaisuna on pihan jakajana
toimivan kivimuurin päällä
oleva tyylikäs lasikaide. Lasikaide avartaa pihaa ja antaa
näkyvyyden upeille maisemille. Lasikaide on myös täysin
huoltovapaa ja kaikki osat ovat
ruostumattomista materiaaleista valmistettuja.

Tolpaton lasikaide on eleetön, elegantti ja erittäin siisti.
Viimeistellyn ulkoasun takaa
laadukas profiilijärjestelmä.
Profiili on alumiininen kisko,
johon lasi kiinnitetään. Laadukkaissa profiileissa on monipuoliset säätöominaisuudet
lasin suoruuden varmistamiseksi sekä tarkkaan viimeistellyt yksityiskohdat. Lasikaidetta ja sen kiinnitystä kannattaa
suunnitella jo runkovaiheessa,
sillä kaiteen profiilin voi halutessaan upottaa myös lattiavalun sisään.

Ulkokaiteet toteutetaan, kuten
tässäkin kohteessa, nykyään
useimmiten tolpattomina.

SUOMEN LASITEHDAS

..
TALO VAHVASELKA
..
SAA MODERNIN ILMEENSA
ERILAISISTA LASIRATKAISUISTA
Lasin suosio perustuu paljolti sen tuomaan avaruuteen. Lasiseinien
ja -kaiteiden avulla pienemmätkin neliöt näyttävät isommilta.
Modernina materiaalina se on myös näyttävä ja trendikäs.

Lasitehdas valmistaa kaikkea lasista rakentamiseen ja sisustamiseen. Toimitamme
lasit mihin päin Suomea tahansa tehdashinnoin ilman turhia välikäsiä. Asennukset
onnistuvat Etelä-Suomen alueella. Suosituimpia tuotteitamme ovat:
•
•
•
•
•

Lasikaiteet ulos ja sisään
Saunan lasiseinät
Suihkuseinät ja -kopit
Lasiliukuovet
Komeroiden liukuovet

•
•
•
•

Laseihin on mahdollista tulostaa myös omia kuvia. Esimerkiksi keittiön välitilan
lasiin, suihkuseinään tai saunan laseihin. Lue lisää tuotteistamme www.lasitehdas.
com ja esimerkkejä tehdyistä töistä löytyy Instagramista @Lasitehdas. Toimitamme laseja myös jälleenmyyjille, talotehtaille ja rakennusliikkeille.

Suomen Lasitehdas Kuvat Erkka Malkavaara
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Mustat ruudulliset liukuovet
ja väliseinät
Keittiön välitilan lasit
Tilanjako-ovet
Peilit
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Saunasta näkymä järvelle lasiseinien läpi
Kohteen saunan toteutus on
luova ja kiinnostava. Sauna sijaitsee talon erillisessä
saunarakennuksessa. Saunan
ja pesuhuoneen välisen lasiseinän lisäksi myös pesuhuoneen ja pukuhuoneen välinen
seinä on rakennettu lasista.
Ulkoseinän isot ikkunat ja
poreammeen taakse asennettu lasikaide mahdollistavat
rakennuksen toisessa päässä
olevasta saunasta esteettömän
ja upean näkymän järvelle.
Uusien talojen saunoihin
tehdään nykyään lähes aina

lasiseinä tai osa seinää lasista.
Kirkas lasi on ehdottomasti suosituin, koska se antaa
parhaan näkymän upeiksi
suunniteltuihin saunoihin.
Myös harmaa, pronssi ja
lähes läpinäkymätön musta
ovat suosittuja sävyjä. Uutena
trendinä on erilaiset muodot,
esimerkiksi lasista tehty mutterinmallinen sauna tai erilaiset vinoon rakennetut seinät.
Kun suunnittelet lasiseinää
saunaan, muista valita hieman
suurempi kiuas. Lasi on kaunis elementti, mutta huono
lämmöneriste, joten tehokkaampi kiuas tulee tarpeeseen.

VINKKEJÄ BUDJETOINTIIN
Jos suunnittelet remonttia tai talon
rakentamista, niin tässä osviittaa
lasien budjetoinnista omaan projektiin. Kaikki hinnat mittatilaustuotteille.
Esimerkiksi suihkuseiniä saa rautakaupasta edullisesti jos vakiokoko
on sopiva, mutta nämä esimerkki
tuotteet ovat aina millilleen mittojen
mukaan tehtyjä.
•

•
www.lasitehdas.com

•
•
•
•
•
•

•
•

Tolpaton lasikaide 270-320e/metri
lasin väristä ja muista yksityiskohdista riippuen
Tolpaton lasikaide portaisiin, tyypillinen betonista valettu porras
kaksikerroksisessa talossa 20002500e
Saunan kokolasinen seinä 10001200e, puolikas seinä 500-700e
Suihkuseinä noin 200e
Suihkukopit, esim ovi + kiinteä lasi
noin 400e
Lasiliukuovet 500-700e/kpl
Lasiseinät tilanjakajana 250-300e/
metri
Lasiseinä, joka toimii myös kaiteena (pudotus lasin takana) 400450e/metri
Komeron liukuovet alkaen 100e/ovi
Keittiön välitilan lasit tyypilliseen
keittiöön 300-600e

Nämä hinta-arviot sisältävät alv:n,
mutta ei asennusta. Annamme mielellämme tarkemman tarjouksen
tarvitsemistasi laseista ja kiinnitystarvikkeista sekä asennuksesta. Lähetä
sähköpostia osoitteeseen myynti@
lasitehdas.com, niin vastaamme mahdollisimman nopeasti.
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EHJA ULKOVERHOUS
VIIMEISTELEE TUNNELMAN
Huippulaatua ei synny ilman hifistelyä – ja samaan pyrkiviä yhteistyökumppaneita.
Talon pintamateriaali on vain yksi osa suurta taloprojektia, joka toisaalta vaikuttaa
ratkaisevasti haluttuun tunnelmaan ja kokonaisuuteen.
US Wood Oy Kuvat Erkka Malkavaara

”Ennen Asuntomessujen Talo
Vahvaselkää tuskailimme
usein rei’itettyjen julkisivuverhouksien kanssa. Tässä
projektissa saimme lopulta
eheän lopputuloksen, jollaisella aiomme jatkaa tulevissa
kohteissamme. Saattaa kuulostaa hifistelyltä, mutta se
on tehtävämme: ajatella asiat
kuluttajan puolesta,” kertoo
SUNHOUSE talot Oy:n toimitusjohtaja ja pääarkkitehti
Kalle Oikari.

Edelläkävijät
Talo Vahvaselän ulkoverhouksen takana on myllykoskelainen US Wood Oy. Taloon
käytettiin piilonaulattavasta
valmiiksi maalatusta Gold Pro
-ulkoverhouslaudasta Sunhousen tarpeisiiin räätälöityä
mallia.
”Oli hienoa löytää yritys, joka
on lähtenyt tuotekehitykseen
mukaan. Usein talojen ulko-

näköä ohjaa enemmän vanhat
tuotantolinjat kuin asiakkaiden toiveet”, Oikari kertoo.

Kauneus ja kestävyys
Talo Vahvaselän ulkoverhousmateriaalit ovat normaalia
hieman paksumpaa 30 mm
paneelia, jotka räätälöitiin
asiakkaiden toiveiden mukaan
terävillä reunoilla. Ulkoverhouslaudoissa on kuultomaalattu
pinta, jossa piilonaulattavuus
toimii hyvin, sillä naularivit
jäisivät näkyviin toisenkin
maalauskerran jälkeen.
”Kauneus, kestävyys ja käytännöllisyys ovat kaiken takana.
Paksumpi paneeli kestää pidempään. Terävät reunat ovat
visuaalinen kysymys: liian
pyöreät reunat vievät tuotteelta kynnet. Käytämme kohteissamme kuultomaalia, joka
viimeistelee pinnan, mutta
tuo puun tekstuurin ja tunnelman esiin, ” Oikari sanoo.
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On aika unohtaa
maalaustalkoot
Vielä 30 vuotta sitten ovet ja
ikkunat maalattiin työmailla.
Rakentaminen ja pintakäsittely ovat ottaneet viime vuosina
jättiharppauksia eteenpäin,
mutta yksi asia ei ole muuttunut: ulkoverhouksista valtaosa
maalataan edelleen asennuksen jälkeen työmaalla.
”Uskomme, että lähivuosina
tämä muuttuu. Vuonna 2022
suurin osa tuotteista tulee
olemaan tehtaalla valmiiksi
maalattuja, ja saamme sanoa
hyvästit hikisille maalaustalkoille,” US Wood Oy:n myyntijohtaja Niko Eiserbeck toteaa.

GOLD PRO: Valitse mieluisa väri,
asenna seinälle ja valmista tuli
•

Valmistaja: ulkoverhouslautojen valmistamiseen ja pintakäsittelyyn erikoistunut perheyritys US Wood

•

GOLD PRO on valmiiksi käsitelty ulkoverhouslauta, jota ei asennuksen jälkeen tarvitse
enää maalata. Piilonaulaus ja päätyponttaus viimeistelevät huolitellun ja kestävän ulkoasun.

•

Pintakäsittely tapahtuu vakio-olosuhteissa, eivätkä ulkoiset tekijät pääse vaikuttamaan
lopputulokseen. Puuaineksen kosteus, maalimäärät ja käsittelylämpötilat ovat tarkassa
seurannassa.

•

Tuotteiden valmistus onnistuu sekä kuultavilla että peittävillä sävyillä asiakkaan valinnan
mukaan.

•

Peittävillä sävyillä päästään jopa 10-20 vuoden kunnossapitoväliin.
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Rakentamisesta
voi nauttia
Yli 20 vuotta alalla toiminut
US Wood kokee roolinsa nykyään ongelmanratkaisijaksi
sekä houkuttelevamman puurakentamisen edelläkävijäksi.
”Valmiin teknisen ratkaisun
puuttuminen ei ole meille
este, vaan yllyke kehittää sellainen itse”, sanoo Eiserbeck.

tu valmiiksi maalattu GOLD
PRO -ulkoverhouslauta.
”Puu on rakastettu ja ekologinen rakennusmateriaali. Mitä
monipuolisemmin ja vaivattomammin puu vastaa ajan
vaatimuksiin, sitä paremmat
mahdollisuudet ihmisillä on
toteuttaa visioitaan ja toiveitaan,” Eiserbeck kertoo.
www.uswood.fi

Esimerkkinä innovaatioista on
yrityksen lippulaiva, runsas
viisi vuotta sitten lanseerat-

US WOOD OY: Kestäviä ratkaisuja
helpompaan rakentamiseen
Tuotevalikoimaan kuuluvat:
•

Ulkoverhoustuotteet: valmistetaan PEFC-sertifioidusta, huolellisesti lajitellusta kuusipuun sydäntavarasta. Pintakäsitellyillä tuotteilla jopa 10-20
vuoden kunnossapitoväli. Lisäksi korkeimman
mahdollisen (B-s1, d0) luokan palosuojatut SAFEulkoverhouslaudat.

•

Pihan rakennustuotteet: pintamaalatut rimat ja
laudat aitoihin, kaiteisiin, katoksiin ja yksilöllisiin
yksityiskohtiin.

•

Kattotuotteet: erityisesti kattoremontteihin luodut
pintakäsitellyt tuotteet. Saatavilla Suomen Puumerkin toimipisteissä sekä hyvin varustelluista
puutavaraliikkeistä.

•

Kuivikepurupaalit: Sivutuotteena syntyvä puhdas
kuivikekutteri, paalataan ja myydään verkkokaupan www.kauppa.uswood.fi -kautta. Sopii niin eläimille kuin kasvimaan katteeksikin.
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SISAOVIA
PUHDASLINJAISEEN
ARKKITEHTUURIIN
Ovesta Oy valmisti Talo Vahvaselän messukohteeseen
erikoisovet, jotka asettuvat seinäpinnan tasolle. Ratkaisulla
saatiin arkkitehtonisesti puhdas ratkaisu, jossa ovet eivät pilaa
kokonaisuutta.
Ovesta Oy Kuvat Erkka Malkavaara

Arkkitehdit pyrkivät suunnittelussaan puhdaslinjaiseen
skandinaaviseen designiin,
mutta monessa kohteessa sisäovet rikkovat hienon
arkkitehtuurin. Ovestan tuote
ratkaisee ovien eritasoisuuden
ongelman, jonka voi huomata
esimerkiksi käytävässä, jossa
ovet aukeavat eri suuntiin.
Kun makuuhuoneen ovet
avautuvat makuuhuoneeseen
päin, oven käytävän puoleinen
pinta jää n. 7 cm syvemmälle seinäpinnasta. Viereinen
vessan ovi taas aukeaa käytävään päin ja sen oven pinta
on käytävän seinän tasolla.
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Kun kaikki ovet ovat kiinni
huomaa, että eritasoiset ovet
rikkovat puhtaan seinälinjan.
Ovesta Oy valmisti Talo Vahvaselän messukohteeseen
erikoisovet, joissa ei tätä ongelmaa ole. Kaikki ovet asettuvat seinäpinnan tasolle,
avautuupa ovi käytävään tai
huoneeseen päin. Ratkaisulla
saatiin arkkitehtonisesti puhdas ratkaisu, jossa ovet eivät
pilaa kokonaisuutta.
Täydellisen lopputuloksen
takia oven lukot, vastaraudat
ja saranat haluttiin piiloon.
Kiinni ollessaan ovesta näkyy
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vain painike. Ovi eristää myös
erittäin hyvin ääntä. Lisäksi
oven liikkumisesta haluttiin
äänetön, joten oven lukon telki liikkuu magneetin voimalla.
Oven viimeistelee tiivisteet,
joten ovesta ei enää kuulu häiritseviä ääniä sen sulkeutuessa.
Ovesta Oy:n kaikissa piilotuotteissa käytetään ABLOYtuotteita.

Tietoa
Talo Vahvaselän
väliovista:
•

Oven ja karmin pinnat
käytävän seinän pinnan
tasolla

•

DB25 ääniluokan ovet

•

Piilosaranat ABLOY CH-40
KSS

•

Magneettilukko ABLOY
2045

•

Piilovastarauta ABLOY
0092 + peitelevy satiini
7645

MIKSI EN PANOSTAISI MYÖS OVIIN?
Oven ääneneristävyys lisää oleellisesti asumismukavuutta. Makuuhuoneiden äänieristeovet pitävät lasten äänet tarvittaessa huoneessa, mutta myös takaavat perheen pienemmille lapsille rauhalliset yöunet, vaikka muu perhe vielä katsoo televisiota.
Ovilla voi myös sisustaa. Aidot puuviilut ovat tulossa takaisin, joten varmasti näyttävän oven saat vaaleasta tammiovesta, jossa on massiiviset tammikarmit. Voimme
sävyttää viilun myös parketin sävyyn, jolloin kokonaisuudesta tulee harmoninen.
Muista että lasioven avulla saat huoneiden välille aivan uuden ulottuvuuden. Oven lasiaukot voidaan valmistaa juuri niin kuin sinä haluat, saat varmasti yksilöllisen oven.
Lasi on aina turvallista laminoitua lasia.
Ota yhteyttä niin toteutetaan sinun unelmiesi ovet!
www.ovesta.fi

OVESTA OY
Ovesta Oy on erikoistunut valmistamaan laadukkaita sisäovia niin yksityisiin koteihin kuin vaativiin projektikohteisiinkin.
Ovesta-erikoisväliovien taustalla on 40 vuoden kokemus oviosaamisesta, jossa
ammattilaiset yhdistävät käsityöperinteen ja teollisen tuotannon parhaat ratkaisut.
Suunnittelijan ja tilaajan toiveet toteutetaan luotettavalla design-tason laadulla
kustannustehokkaasti.
Tuotteet
Valmistamme ovet erikoismitoilla. Pintakäsittelynä voi olla maalaus, aito puuviilu,
CWP-viilu, laminaatti tai vaneri. Oven rakenne on aina tukeva ja ovessa on aina
vähintään 6 mm MDF levy pinnat ja tukeva massiivipuurunko. Valmistamme myös
äänieristeovia. Oviin voidaan tehdä asiakkaan toivomat lasiaukot ja lasitukset sekä
oven pintaa voidaan jyrsiä kuvioita. Karmisyvyydet voidaan tehdä seinäpaksuuden
mukaisina ja karmit voidaan tehdä vaikka massiivitammesta, tai muusta halutusta
materiaalista.
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KLAS1-IKKUNAT VALOA JA
..
VIIHTYVYYTTA
SUOMEN KOTEIHIN
Talon kookkaat maisemaikkunat ja liukuovi
tuovat runsaasti valoa sisälle muodostaen
järvinäkymästä taulumaisen vaikutelman.
Aki Lindgrén, Klas1 Yhtiöt Oy Kuvat Erkka Malkavaara

Sunhouse Talo Vahvaselkä on
erinomainen esimerkki rakennuksesta, jossa ikkunat ja
ovet muodostavat olennaisen
osan rakennuksen rytmiä ja
toiminnallista kokonaisuutta. Modernia arkkitehtuuria
edustava Talo Vahvaselkä on
toteutettu Klas1:n valmistamilla ikkunoilla, joissa minimalistinen muotokieli yhdistyy
pitkälle vietyyn energiatehokkuuteen ja käyttömukavuuteen.
Talon kookkaat maisemaikkunat ja liukuovi tuovat runsaasti valoa sisälle muodostaen
järvinäkymästä taulumaisen
vaikutelman. Kiinteiden ikkunoiden ja niiden parina olevan liukuoven värimaailma ja
muoto muodostavat harmonisen kokonaisuuden. Klas1:n
ratkaisulla valoaukon koko on

saatu maksimoitua ja karmien
koko minimoitua. Olohuoneesta katsottuna ikkunan
karmit jäävät huomaamattomiksi ja muodostavat harmonisen jatkumon valoaukon
ja sisäseinän välille.
Ikkunoissa sisäpuolen puuosien ja ulkopuolen alumiiniverhouksen väriksi on valittu
valkoinen, joka muodostaa
selkeän kontrastin tumman
ulkoverhouksen kanssa. Ikkunoiden muoto ja sijoittelu
korostavat Talo Vahvaselän
selkeälinjasta arkkitehtuuria.
Maisemaikkunat on asennettu siten, että valoaukko
alkaa läheltä lattian pintaa.
Ikkunoiden karmisyvyydet
vaihtelevat eri huoneissa niin,
että ikkunoiden ja ovien linjat
sointuvat hyvin yhteen.
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Lasitus valitaan aina
käyttötarpeen mukaan
Klas1:n käyttämä eristyslasitekniikka mahdollistaa jopa
9,5 neliömetrin kokoisten
maisemaikkunoiden valmistamisen. Nykytekniikalla
ikkunoista saadaan erittäin
energiatehokkaita ja niihin
voidaan valita lisäominaisuuksia esimerkiksi auringonpaahteelta tai tieliikennemelulta
suojautumiseen. Talo Vahvaselän kookkain valoaukko on

eteisen 4,5 metriä leveä ja 2,5
metriä korkea ikkuna. Kaikki
maisemaikkunat on toteutettu auringonsuojalasituksella.
Tämä vähentää asunnon jäähdytystarvetta kesällä ja antaa
suojaa myös tekstiilien ja
lattiapinnan väriä vahingoittavalta uv-säteilyltä.
Klas1-ikkunajärjestelmän pitkälle mietitty rakenne mahdollistaa kiinteiden ja avattavien ikkunoiden rakentamisen
samaan karmiin. Makuuhuoneisiin kiinteiden ikkunoiden

pariksi valittiin Klas1:n kippiikkunat, jotka kääntyvät yhdellä kädenliikkeellä yläosasta
tuuletusasentoon tai aukeavat tavallisen tapaan toiselta
sivulta. Kippi-ikkunan yläosasta avautuva tuuletus ohjaa
ilman kohti huoneen kattoa
ja mahdollistaa näin ilman
tehokkaan sekoittumisen ja
vaihtumisen. Kippi-ikkunan
etuna on myös se, että siinä on
kiinteän ikkunan tapaan vain
kaksi pestävää pintaa.

KLAS1-YHTIÖT OY
Klas1 sai alkunsa vuonna 1996 tarpeesta kehittää moderneja ikkunaratkaisuja, jotka
sopivat suomalaiseen ilmastoon ja vaatimustasoon. Yrityksen erikoisosaamista ovat
omakotitalot ja loma-asunnot, joissa ikkunat muodostavat olennaisen osan koko rakennuksen yleisilmettä ja toiminnallisuutta. Moderni muotokieli, mahdollisuus yhdistellä
kiinteitä ja avattavia ikkunoita samaan karmiin sekä valoaukon koon maksimoiva karmirakenne ovat ainutlaatuisia ominaisuuksia, joiden ansiosta Klas1 valitaan usein ikkunatoimittajaksi vaativiin arkkitehtikohteisiin.
Klas1-tuotteet valmistetaan Kuusamon tehtaalla. Pääraaka-aineena on pohjoisen oksaton tiheäsyinen mänty. Kaikki tuotteet tehdään tarkkaan valitusta, jatkamattomasta
puutavarasta, jonka laatu korostuu erityisesti kookkaissa kuultovärjätyissä karmeissa.
Klas1:n tuotekehityksen kantavana ajatuksena on löytää ratkaisuja, joiden avulla rakennuksen energiatehokkuutta voidaan kehittää kokonaisvaltaisesti. Ikkunoissa käytetään
aina metallivapaata eristyslasitekniikkaa, jonka avulla sisimmän lasin reunan pintalämpötila on saatu jopa kuusi astetta perinteistä eristyslasia paremmaksi. Klas1:n joustava,
modulaarinen tuotantotapa mahdollistaa sen, että rakennuksen jokainen huone saa
juuri oikean ikkunan - oli kyse energiatehokkuudesta, auringon lämpösäteilyn suojauksesta, äänen eristämisestä tai murtosuojauksesta.

Päätuotteet:
•
•
•
•
•
•
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Maisemaikkunat
Kippi-ikkunat
Yhdistelmäikkunat, samaan karmiin rakennettu kippi-ikkuna ja kiinteä ikkuna
Ranskalaisen parvekkeen ovet
Liukuovet
Paloikkunat
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..
.. ..
..
ALYKKAASSA
KODISSA OHJATAAN
KOKONAISUUKSIA
ABB-free@home on kodinohjausjärjestelmä, jonka käyttö perustuu niin sanotuille
tilanneohjauksille, joissa useampaa toimintoa ohjataan kerralla. Aiempien asuntomessujen kodeissa ohjaamisen helppous on ollut asukkaille tärkeää.
ABB Kuvat ABB & Erkka Malkavaara

”Minusta on hienoa, että
olemme luoneet joka päivälle
ja päivän erilaisille hetkille
tilanneohjauksia. Arkiaamuisin valot syttyvät keittiöön
automaattisesti ja viikonloppuisin ne voi ohjata syttymään
myöhemmin,” kertoo Vantaan
messukohde Villa Kapeen
emäntä.
Tilanneohjauksiin voidaan
yhdistellä muutakin kuin
valaistusta. Villa Kapeessa

esimerkiksi kaihdinverhot ohjautuvat tilanteiden mukaan.
Niitä voidaan myös ohjata auringon liikkeiden perusteella,
jolloin ne varjostavat päivisin
ja antavat näkösuojan iltaisin.
Tyypillinen tilanneohjaus,
joka myös Talo Vahvaselässä on käytössä, on ”kotona/
poissa”. Kotoa lähtiessä asukas
voi yhdellä komennolla sammuttaa kaikki valot, pudottaa
huonelämpötilaa ja katkaista

sähköt halutuista pistorasioista. Seinäjoen Asuntomessujen
Kimara Katariinassa on käytössä samantyyppinen sammutustoiminto myös päivän
päätteeksi: – Jos nukkumaan
mennessä huomaamme, että
alakertaan on jäänyt valot
päälle, sammutus hoituu sängynpäätyyn asennetusta ”kaikki pois” -kytkimestä tai iPadilla, kertoo Katariina Rintala.

KODIN OHJAUSTA KAIKILLA HERKUILLA
Älykäs koti on paitsi energiatehokas, myös mukava asua. Kohtuullisella lisäinvestoinnilla kotiin saadaan toimintoja, jotka paitsi helpottavat arkea, myös joustavat
muuttuvien tarpeiden mukaan. – Kotiautomaatio antaa asukkaalle mahdollisuuden
investointiin, joka maksaa itsensä nopeasti takaisin, kertoo ABB:n myyntipäällikkö
Keijo Savolainen.
Talo Vahvaselkään valittiin kotiautomaatioksi ABB:n toimittama free@home-järjestelmä, joka ohjaa kattavasti kodin taloteknisiä toimintoja, kuten valaistusta, lämmitystä, ilmastointia ja huolehtii myös ulkoportaiden sulanapidosta sekä ovipuhelimen
ohjaamisesta.
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ABB-FREE@HOME -FAKTAA:
jonka kautta kotia voi ohjata useammallakin mobiililaitteella. Myös ovipuhelin
on liitettävissä ABB-free@
home-järjestelmään, jolloin
ovikellon soittoon voi vastata
myös mobiililaitteilla. Ovipuhelimen kuva siirtyy älypuhelimeen, jolla voidaan avata
puheyhteys ovelle ja jopa
päästää vieras sisään.

Kotiautomaatio
mukautuu muuttuviin
tarpeisiin

Etäohjaus
mobiililaitteilla
Kodin ohjaustilanteita voidaan
käyttää paitsi perinteiseen
tapaan kiinteästi seinään asennetuista painikkeista, myös
kosketusnäytöstä sekä mobiililaitteilla. Kodin tilanteen voi
helposti tarkistaa älypuhelimella tai tabletilla.
”Minulle on tärkeää pystyä
ohjaamaan kodin toimintoja
vaivattomasti. Koska järjestelmä toimii netin yli, voin myös
kotoa pois ollessani seurata,
mitä talossa tapahtuu,” kertoo
Seinäjoen messukohde Ankkurin isäntä HP Parviainen.
ABB-free@home-keskus on
yhdistetty pilvipalveluun,
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•

Kodin ohjausjärjestelmä, jonka avulla voidaan ohjata mm. valaistusta, lämmitystä,
ilmastointia, ovipuhelinta, pistorasioita ja muita kodin toimintoja

•

Soveltuu pientalojen lisäksi myös kerrostaloihin ja huoneistoihin

•

Voidaan asentaa myös saneerauskohteisiin

•

Helppokäyttöinen, käyttäjä itse voi muokata ja lisätä ohjauksia

•

Etäohjaukset älylaitteilla, myös puheohjaus mahdollinen (toistaiseksi englanniksi)

•

Etäkäytön salaus ja tietoturvallisuus on VDE-testattu ja –sertifioitu

•

Toteutettuja kohteita Suomessa jo satoja

Tutustu jo toteutettuihin kohteisiin:

www.abb.fi/asennustuotteet -> Referenssit

ABB-free@home-järjestelmään voidaan lisätä laitteita
jälkikäteen. – Suunnitelmissa
on kytkeä mukaan vielä kaikki
pihavalot sekä olohuoneiden
verho-ohjaukset. Verhojen
avaaminen ja sulkeminen
helpottuisi tuntuvasti, kun se
toimisi automaattisesti auringon liikkeen mukaan. Lisäksi
harkitsen ohjattavan magneettiventtiilin kytkemistä vesijohtoon, jolloin saisimme kerralla
astianpesukoneeseen kosteusvahdin ja vuototilanteessa
automaattisen vedentulon
katkaisun. Myös palohälyttimet olisi mahdollista liittää
mukaan, Josi Roppola pohtii.
Vaikkei uusia laitteita tarvitsisikaan, myös nykyisten laitteiden ohjauksia on käyttäjän
helppo itse muokata. ”Parasta
järjestelmässä on se, että tilanteet on helppo muuttaa tarvittaessa: ohjelma auki ja parilla
sormenhipaisulla uudet asetukset ovat voimassa,” kertoo
HP Parviainen.
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ECLISSE..
ENEMMAN
..
KUIN VALIOVI
Avattaessa seinän sisälle liukuvat Eclisse Pocket Door -liukuovet ovat säväyttävä,
koko rakennukselle raikkaan ja modernin ilmeen antava sisustuselementti. Liukuovijärjestelmä on edistyksellinen ratkaisu myös toiminnallisesti, sillä se tarjoaa monipuolisia vaihtoehtoja tilojen suunnitteluun.
Jukka Tuominen Kuvat Muotolevy Rakennustuotteet Oy & Erkka Malkavaara

Liukuovilla lisää vapautta sisustamiseen
Perinteisille saranaoville on
varattava lattiatilaa ovilevyn
kääntymistä varten. Avattuna
ne peittävät osan väliseinästä, mikä rajoittaa esimerkiksi huonekalujen sijoittelua.
Sama ongelma koskee pintaasenteisia liukuoviakin – jos
ovilevy liukuu väliseinän
päälle, ei seinälle voi sijoitella
sisustuselementtejä.
Seinän sisään liukuva väliovi
puolestaan vapauttaa lattiapinta-alaa sisustus- ja asumis-

käyttöön. Esimerkiksi 100 m2
kokoiseen asuntoon voidaan
saada jopa 8 m2 enemmän
käyttötilaa käyttämällä väliovina Eclisse-liukuovia.

si. Ratkaisu on kaiken lisäksi
kynnyksetön, joten kulku tilan
osasta toiseen tai huoneesta
huoneeseen on täysin esteetöntä.

Tarpeen mukaan avaruutta tai yksityisyyttä

Suljettuna liukuovi tarjoaa samaa rauhaa ja tilanjakoa kuin
perinteisetkin väliovet. Kätevä
ratkaisu mahdollistaa esimerkiksi lapsiperheen pienokaisille avaran yhteisen leikkitilan, joka illan tullen jakautuu
kahdeksi makuuhuoneeksi.

Liukuovet ovat ratkaisu, jolla
pystytään muuttamaan tilan
ilmettä kirjaimellisesti käden
käänteessä.
Avattuna ovilevy on piilossa
seinän sisällä, jolloin kaksi
tilaa yhdistyy saumattomasti
yhdeksi suureksi huoneek-

ECLISSE POCKET DOOR -LIUKUOVET
Eclisse on valmistanut Pocket Door -liukuovijärjestelmiä vuodesta 1989 lähtien. Turvalliset ja helposti asennettavat ratkaisut soveltuvat sekä uudisrakentamiseen
että saneerauskohteisiin. Jatkuvan teknisen tuotekehityksensä ja tarkan materiaalivalintaprosessinsa myötä
Eclisse on noussut alansa suurimmaksi valmistajaksi
Euroopassa.
Eclissen liukuoviratkaisut on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä arkkitehtien, asentajien ja loppukäyttäjien
kanssa. Yksittäisten väliovien lisäksi mahdollisia toteutustapoja ovat mm. pariliukuovet, teleskooppiovet
sekä seinäpinnoille selkeät ja tyylikkäät linjat luovat
listattomat liukuoviratkaisut. Lisäksi kehysten rakenteellinen joustavuus mahdollistaa erikoiskorkeat 2500
mm oviaukot. Modernit väliovet ovat jo itsessään näyttävä sisustusratkaisu, joka tarjoaa lähes rajattomat
vapaudet tilojen suunnittelemiseen, helpon asennettavuuden ja luotettavan käytettävyyden.
Lisätietoja: muotolevy.fi/eclisse
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MUOTOLEVY
RAKENNUSTUOTTEET OY
Muotolevy Rakennustuotteet Oy tarjoaa parempien rakennusten rakentamista tukevia toimivia ja kestäviä ratkaisuja. Laadukkaat tuotteet ja konsultatiivinen toimintatapa mahdollistavat edistyksellisten kokonaisratkaisujen kehittämisen.
Muotolevy Rakennustuotteet Oy markkinoi ja maahantuo Eclisse Pocket Door -liukuovia. Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat myös Etex Groupin Siniat-kipsilevyt,
Eternit-kuitusementtilevyt, Equitone-julkisivulevyt sekä yrityksen itse valmistamat
laadukkaat kotimaiset tuoteratkaisut.
Etex Group on yksi Euroopan johtavista kuivarakentamistuotteiden valmistajista. Se
työllistää noin 18 000 henkilöä ja sen liikevaihto on yli 3 miljardia euroa.
Muotolevy Rakennustuotteet Oy on osa Muotolevy-konsernia, johon kuuluvat myös
Muotolevy Tilaratkaisut Oy, Raitatuote Oy sekä Planson United Oy.
Lisätietoja: muotolevy.fi

Ratkaisut
kaikkiin
kohteisiin
Eclisse Pocket Door -liukuovien kehysvalikoima on suunniteltu yhteistyössä arkkitehtien,
asentajien ja loppukäyttäjien
kanssa. Yksittäisten väliovien
lisäksi mahdollisia toteutustapoja ovat mm. pariliukuovet,
teleskooppiovet sekä seinäpinnoille selkeät ja tyylikkäät
linjat luovat listattomat liukuoviratkaisut. Lisäksi kehys-

ten rakenteellinen joustavuus
mahdollistaa myös erikoiskorkeat 2500 mm oviaukot.
Ratkaisun näkyvin pinta on
tietysti ovilevy, joka on saatavana joko sileänä, kuvioituna
tai millä tahansa Symphony- tai RAL-värikartan sävyllä
maalattuna. Massiivirakenteisen ovilevyn paksuus ja paino
on optimoitu juuri käyttötarkoitukseen sopivaksi. Mitoitus
ja oven alareunaan sijoitettu
alumiiniprofiili varmistavat,
että ovilevy liukuu kauniisti ja
äänettömästi seinärakenteen
sisään ja sieltä ulos. Eclisseliukuovet ovat saatavana myös
lasiovilla varustettuina.
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Ratkaisun edistyksellisin osa
on osaksi väliseinärunkoa
rakennettava liukuovikisko.
Eclisse-kehyksellä varustetun
seinärakenteen kestävyys on
varmistettu standardin EN
1629:2000 mukaisesti. Kuulalaakeroitu liukuovipyörästö
puolestaan on läpäissyt 100
000 käyttökerran kulutustestin standardin EN 1527:2000
mukaisesti. Liukuovikisko on
tarvittaessa irrotettavissa ja
siten täysin huollettavissa.
Eclisse Pocket Door -kehyksellä ja -heloilla on 12 vuoden
kestämistakuu.
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PUUOVISTA
KAIKKI ALKOI
Ovi on portti, josta perhe kulkee ulos ja vieraat kutsutaan
sisään. Ikkunat pitävän kylmän ulkona ja tuovat valon
ja maiseman sisään. Ovet ja ikkunat yhdistävät kotisi
maailmaan ja ne viimeistelevät talosi ilmeen.

Elettiin vuotta 1976, kun Eero
Kaski tuli elämässään siihen
vaiheeseen, että hänen oli aika
rakentaa omakotitalo. Puusepän perinteet olivat kulkeneet
isältä pojalle Kasken suvussa jo
usean sukupolven ajan, joten
myös Eero oli päätynyt tekemisiin puun ja rakentamisen
kanssa. Rakennusalan ammattilaisena talon rakentaminen sujui mallikkaasti, mutta
kunnollisia ulko-ovia Eero ei
taloonsa löytänyt. Oma-aloitteisena miehenä hän valmisti
itse taloonsa jämerät ulkoovet, joita vieraat ja tuttavat

ihastelivat ja pian ovia tultiin
hakemaan jo kauempaakin.
Näin sai alkunsa Kaskipuu.

ken valmistamien, ovien laatu
ja tunnelma seuraavat mukana
kaikissa Kasken tuotteissa.

Perinteitä ja käsitöitä

Nykyään, aikana jolloin yksilöllisyyden ja käsin tehdyn
laadun arvo tunnustetaan
jälleen uudella tavalla, Kaskipuun suunnittelijat ja tekijät ovat entistä ylpeämpiä
työstään. Maailma muuttuu,
ja kotimaisen ovivalmistajan
käsityötaidon säilyminen ja
näkyminen kodeissa kertoo
Kasken laadusta ja suomalaisten arvostuksesta kotimaisia
ovia ja ikkunoita kohtaan.

Kasken tehtävänä on ollut
valmistaa kestäviä ovia ja
ikkunoita jo kahden sukupolven ajan. Alusta alkaen pohjoissuomalaisen perheyhtiön
perustana on ollut laadukkaat,
käsintehdyt puuovet, jotka
ovat vielä nykyäänkin Kasken
suurin ylpeydenaihe. Ensimmäisten, perustaja Eero Kas-

Kaskipuu Oy Kuvat Erkka Malkavaara
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Sydän puuta
Jykevä runko, vääntymätön
karmi, lämmöneristyskyky ja
vaativaan pohjoiseen ilmastoon suunnitellut lasit. Laadukkaan suomalaisen oven ja
ikkunan valmistaminen ei ole
itsestäänselvyys. Sen täytyy
kestää neljä vuodenaikaa, pitää
kylmää, antaa turvaa, olla talonsa näköinen ja ottaa vieraat
vastaan. Kaikki nämä Suomessa tarvittavat ominaisuudet

saavat alkunsa aikojen koettelemasta puusta vahvistettuna
tämän päivän materiaaleilla.

Kestävää muotoilua
Ovi on portti, josta perhe
kulkee ulos ja vieraat kutsutaan sisään. Ikkunat pitävän
kylmän ulkona ja tuovat valon
ja maiseman sisään. Ovet ja
ikkunat yhdistävät kotisi maailmaan ja ne viimeistelevät

talosi ilmeen. Siksi kaskilaiset
ovat tunnustettuja muotoilun
ammattilaisia ja käsityön osaajia, jotka ymmärtävät mikä
merkitys heidän työllään on
asiakkaalle. Oviamme suunnittelevat myös niin muotoilijat kuin arkkitehditkin, kuten
Risto-Matti Ratia ja Tomi
Paukkunen. Jokainen valmistamamme puuovi on osoitus
suomalaisen käsityöosaamisen
ja muotoilun korkeasta tasosta.

KASKIPUU OY
•
•
•
•
•
•
•
•

Kotimainen toisen polven perheyritys
Perustanut 1978 Eero Kaski
Toimitusjohtaja Matti Kaski vuodesta 2003
Toimipisteet Ylikiimingissä, Viitasaarella ja
Ruotsissa
Valmistaa ikkunoita, ulko-ovia ja parvekeovia
Tytäryhtiö Ekovilla Oy, valmistaa
puukuitueristeitä
Yhteensä noin 300 työntekijää
Konsernin liikevaihto 2016 noin 48 milj. euroa

Kaskipuu tunnetaan korkealaatuisista ulkoovista ja varmasta toimituksesta. Tuotteiden
valmistuksessa kohtaavat vahva ja perinteikäs
käsityöosaaminen sekä moderni tekniikka.
Jatkuva tuotekehitys ja innovaatiot takaavat
asiakkaalle nykyaikaiset ja kestävät tuotteet
lisävarusteineen.
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SUNHOUSE 10 VUOTTA
Sunhouse juhlii 10-vuotista taivaltaan suomalaisen
modernin valmistalo-arkkitehtuurin esikuvana
Erkka Malkavaara

Sunhouse tunnetaan Suomessa talotoimittajana, joka toi
modernin, yksilöllisen arkkitehtuurin puutalopakettitoimintaan. Vuonna 2007 perustajilla, Kalle ja Inga Oikarilla,
oli ajatus perustaa erilainen
puutaloyritys, joka erikoistuu
korkealuokkaiseen arkkitehtuuriin ja helppoon rakentamiseen. Näin jokaisella suomalaisella olisi mahdollisuus
rakentaa itselleen yksilöllinen,
täydellinen koti. Tämä sama
päämäärä toimii yhä kaiken
liiketoimintamme kulmakivenä.

Kaikki lähti ideasta
olla erilainen
pientalotoimittaja
Kalle Oikari on ollut rakennusalalla koko ikänsä. Jo
ennen rakennusarkkitehdin
koulutusta hänellä oli oma rakennusliike, joka pystytti hirsitaloja. Monet timpurit muistavat yhä Kallen rauhallisena
ja määrätietoisena rakentajana, jonka kanssa oli ilo työskennellä. Suunnittelijakoulutus muutti elämän suunnan.
Pientalojen suunnittelusta tuli
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Kallen ja hänen opiskelutoverinsa Inga Oikarin päätyö.
Kalle suunnitteli ja myi Ingan kanssa valmispuutaloja
15 vuoden ajan alalla pitkään
toimineiden talotoimittajien
palveluksessa, kunnes aika oli
kypsä oman yrityksen perustamiselle.
Suomalaisessa pientaloteollisuudessa toimivat yritykset
ovat toimintatavoiltaan hyvin
samankaltaisia. Talomalleissa
ei ole selvästi havaittavia eroja
ja nopealla vilkaisulla huomaa,
kuinka kaukana talomallien

muotoilu on tämän päivän
tarpeista. Yksi syy tähän voi
olla tuotantolähtöinen ajattelu. Pientaloteollisuuden
tuotantolinjat rajoittavat
rakennusten muotoilua. Ajassa pysyminen vaatisi jatkuvia
muutoksia yritysten investoimiin, kalliisiin tuotantolinjoihin ja tähän harvalla toimijalla
on varaa. Syntyy tilanne, että
talojen ulkonäköä ja ominaisuuksia ohjaa enemmän vuosikymmeniä sitten kehitetyt,
raskaat tuotantolinjat kuin asiakkaiden toiveet ja unelmat.
Tästä tilanteesta syntyi Kalle Oikarille ajatus toimia eri
tavoin ja perustaa yritys, joka
pystyy toimittamaan asiakkaille yksilöllisiä, tyylikkäitä
ja ajanmukaisia puutaloja,
kuitenkin järkevään hintaan.
Kallen idea oli yhdistää ark-

kitehtisuunnittelu ja talotoimitus kustannustehokkaaksi
paketiksi. Varsinkin vapaaajan talojen tilaajissa tuntuu
olevan lisääntyvässä määrin
ihmisiä, jotka haluavat yksilöllisiä ja ajan hengen mukaisia
taloja. Nämä ihmiset eivät tyydy massatuotantoratkaisuihin,
vaan poimivat asumisideansa
kansainvälisistä sisustus- ja
arkkitehtuurijulkaisuista sekä
erilaisista yhteisöllisistä kuvapalveluista internetissä.

10 vuotta asiakkaiden
näköisiä koteja
Kaikkia Sunhousen taloja yhdistää, että ne ovat tyylikkäitä, toiminnoiltaan mietittyjä
sekä materiaaleiltaan kestäviä
ja ekologisia. Muuten jokainen talo onkin uniikki. Myös

59

valmismalleja voi ostaa Sunhouselta, mutta harvalle kelpaa toiselle suunniteltu koti,
kun samalla vaivalla voi saada
omat toiveensa toteutettua.
Sunhousella on talomallistoja, joiden tehtävä on olla
antamassa inspiraatiota oman
talon tyylin hakemiseen.
Sunhouselta saa aina ammattitaitoista apua suunnitteluun
ja rakentamiseen. Asiakkaan
ei tarvitse olla rakentamisen
ammattilainen. Iso osa asiakkaistamme asuukin kerrostalossa, eikä ole koskaan ennen
rakentanut taloa. Sunhousen
rakentaminen on silti helppoa. Henkilökunta koostuu
kokeneista suunnittelijoista ja
rakennusalan ammattilaisista,
joita ohjaa halu tehdä persoonallisia koteja persoonallisille
ihmisille.

MITEN SUNHOUSE TALO
SUUNNITELLAAN,
RAKENNETAAN JA TILATAAN?
Talon rakentaminen on tarkkaan suunniteltua
yhteistyötä, jossa jokainen ammattilainen tuo oman
panoksensa yhteisen lopputuloksen saavuttamiseksi.
Erkka Malkavaara

Harva suomalainen rakennuttaa elämänsä aikana useamman kodin tai vapaa-ajan
asunnon. Näin ollen on ensiarvoisen tärkeää, että rakennuskumppanina on yritys,
joka hoitaa rakennusprojektin
monet eri vaiheet tarkasti
rakennuttajan toiveiden mukaisesti.
Sunhousella kaiken keskiössä
on yksilöllinen suunnittelu.
Myös valmismalleja voi ostaa,
mutta silloinkin arkkitehti
tulee tontillesi varmistamaan,
että talolle löytyy oikea paikka
ja istuu paikalleen kuin nenä
päähän. Emme pelkää palata
takaisin suunnittelupöydälle,
mikäli valmismallia tuleekin
vielä muokata.

Arkkitehdin ja sisustussuunnittelijan kanssa suunnittelemalla saamme talosta juuri
toiveiden mukaisen. Kun
arkkitehti tekee suunnittelun
ja rakennusinsinööri puurakennesuunnittelun, voit olla
varma, että jokainen yksityiskohta kestää aikaa ja silmää.
Tavoitellun lopputuloksen
siirtymisen paperilta tontille varmistavat osaavat ja
luotettavat urakoitsijat. Me
Sunhousella käytämme vain
urakoitsijoita, joilta onnistuu
niin suuret linjat kuin pienet
detaljitkin.
Rakentaminen on yleensä
kaiken kaikkiaan noin vuoden mittainen projekti. Ensimmäinen vuosineljännes
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ALOITUS

SUUNNITTELU

Kaikki alkaa siitä, että kerrot omalle alueedustajalle toiveesi ja tarpeesi, jotka haluat
ehdottomasti uuteen kotiin saada. Aloituspalaverissa kartoitamme yhdessä tonttiin
liittyvät seikat ja säädökset sekä luomme
yhteisen perustan suunnittelulle. Alkupalaveri arkkitehtiemme kanssa on ilmainen.

Saat meiltä kaiken tarpeellisen suunnittelupalvelun taloasi varten. Suunnittelun
budjetointia varten tarjoamme sivuillamme
kätevät suunnittelulaskurit. Talopaketti
räätälöidään yhteisessä suunnittelussa
arkkitehtien kanssa juuri sinua varten. Valitsemme kanssasi jokaisen materiaalin, sävyn
ja tuotteen. Autamme valitsemaan nekin
tuotteet, joita et saa suoraan talopaketin
mukana, jotta talon tyyli ja laatutaso pysyy
yhdenmukaisena.

RAKENTAMINEN

SISUSTUS

Paras lopputulos saadaan, kun rakennetaan
paikan päällä. Kustannustehokas ja nopea
PRE CUT -rakennuskonseptimme tarkoittaa,
että tehdasvalmisteiset rakennusmateriaalit
asennetaan tarkoin valittujen rakentajiemme
toimesta. Perustustapa valitaan aina tontin
mukaisesti. Talopaketti toimitetaan osa kerrallaan niin, että urakoitsijoilla on koko ajan
oikea määrä tavaraa tehokasta etenemistä
varten. Oma toimitusvastaava pitää huolen,
että tavara tulee ja menee niin kuin pitää.

Sisustussuunnittelupalvelullamme saat
harkitun viimeistelyn talon tunnelmaan.
Tarkkaan mietityt värit, kalusteet, pinnat ja
valaistus luovat kauniin kokonaisuuden, joka
kestää aikaa.

suunnitellaan, toinen haetaan
lupia ja tehdään hankintoja,
kolmas neljännes rakennetaan
ja viimeinen vuosineljännes
viimeistellään. Tämä karkea
aikataulu pitää useassa projektissa kutinsa.
Vaikeimpia työvaiheita ovat
ne, joissa suunnitellaan ja tehdään päätöksiä. Helppoja vaiheita taas ne, jolloin voidaan
vain edetä tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Tämän
vuoksi käytämme mielellämme tarpeeksi aikaa suunnitteluun ja annamme rakennuttajan rauhassa etsiä täydellisiä
materiaaleja. On hitaampaa
ja kalliimpaa korjata virheitä
kuin suunnitella kunnolla.
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RAKENTAMISEN
..
NELJA VUODENAIKAA

Viisas rakentaja ei aloita rakennusurakkaa kiireessä. Kiireessä tehdään
eniten virheitä ja rakentaminen on kalleinta. Joskus rakentaminen kuitenkin
tulee aloittaa yllättävänkin nopeasti ja silloin on hyvä ottaa huomioon myös
vuodenajan vaikutus. Kaikkia rakentamisen vaiheita voidaan toteuttaa ympäri vuoden, mutta järkevintä on tahdistaa rakennusprojekti vuodenaikoihin
sopivasti.
Teksti & kuvat Erkka Malkavaara

KEVÄT

KESÄ

SYKSY

TALVI

Kevät on perinteisesti paras aika aloittaa rakennusprojekti. Kunhan maa sulaa, voidaan
tehdä perustukset ja jatkaa rakennusprojektia kesän yli ja päästä viimeistelytöihin ennen syksyn kosteuksia. Keväällä tosin kaikki
alueen osaavimmat urakoitsijat ovat yleensä
kaikkein kiireisimpiä, joten huolehdithan,
että varaat timpurit hyvissä ajoin.

Kesä on rakentamisen huippuaikaa. Jos
rakennat vapaa-ajan asuntoa, joudut todennäköisesti uhraamaan ainakin yhden
mökkikesän puhtaasti rakentamiselle. Vain
urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden lomailujen kanssa joudut hieman sumplimaan, jotta
työmaa etenee ilman kalliita keskeytyksiä.
Hyvä projektinjohto ja projektisuunnitelma
auttaa tässä.

Pitkä syksy tuo kosteuden ja pimeyden myös
työmaalle. Kumpaakin vastaan voidaan taistella helposti, mutta se pitää muistaa ottaa
huomioon. Myös syksyllä on hyvä aika aloittaa rakennusprojekti, sillä työmiehet saavat
usein kesän loppuun mennessä projektinsa
valmiiksi. Rakennus tulee vain saada vedeltä
suojaan ennen pahimpia syysmyrskyjä, jotta
herkät rakennusmateriaalit saadaan asennettua suojassa.

Talvi on hyvää aikaa rakentaa sisällä, viimeistellä detaljeja ja ennen kaikkea suunnitella
tulevaa. Aloita siis projektin suunnittelu jo
loppusyksystä, jotta talven ajan voit muokata piirustuksia, tehdä materiaalihankintoja
ja hakea rakennuslupia. Näin kevään tullen
päästään heti aloittamaan perustuksia.
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..
TALO VAHVASELAN TIEDOT
Kohdenumero:
23
Rakennuttaja:
Saara ja Sami Vahvaselkä
Näytteilleasettaja:
SUNHOUSE talot Oy
Arkkitehti:
Jarkko Könönen
Sisustussuunnittelija:
Johanna Koistinen,
Vepsäläinen
Huoneistoala:
114 + 20,5 m2
Kerrosala:
127 + 28,5 m2
E-luku:
158
Energialuokka:
B
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja:
Kymen Laatutalot Oy/Arto Saksa
Urakoitsija:
Suomenniemen Rakennuspalvelu/
Jarkko Nikkilä
LVI-suunnittelu:
Heatco Finland Oy/Tommi Hyvärinen
Sähkösuunnittelija:
Kelosähkö Oy/Roope Martikainen

Perustukset:
Betonilaatta
Ulkoseinät, hengittävä seinärakenne
Pystypaneeli 30mm x 145mm, Gold
Pro, US Wood Oy
Tuuletusrako
Tuulensuojalevy 25mm
Puurunko 198mm
Eriste 200mm, Ekovilla
Ilmansulkupaperi, Ekovilla
Sisäverhoukset
seinä, katto: kipsilevy, maalattu
lattia: Tammi Classic Snöhetta,
Timberwise
märkätilat: pennimosaiikki,
ABL-Laatat
Ulkoväri:
Piki/Lumi, Akva ValttiColor -kuullote

Ulko-ovet:
Thermo lasiaukollinen HDF-kehysovi,
Kaskipuu
Painike:
Abloy Parlament
Lukkojärjestelmä:
Yale Doorman
Eristeet:
Alapohja EPS-levy 350mm
Ulkoseinä Ekovilla 200mm
Yläpohja Ekovilla 450mm
Väliseinät Ekovilla 50mm ääneneriste
Sisäovet:
Laakaovet, valkoinen
80/100cmx210cm, Ovesta Oy
Eclisse, Soft Close Syntesis Line -liukuovi, Muotolevy Oy

Väliseinärungot:
kertopuu 66mm

Terassit:
Siperian lehtikuusi

Vesikate:
Pintapolar-huopa, Icopal

Ulkoallas:
Drop-poreallas

Ikkunat:
Klas1-ikkunat, Klas1-Yhtiöt Oy
- kiinteät 3-lasiset MEKA-ikkunat kahdella selektiivikalvolla ja argonkaasulla,
u=0,66W/m2K
- avattavat 3-lasiset DK-ikkunat kahdella selektiivikalvolla ja argonkaasulla,
u=0,80W/m2K
- sisäpuoli puinen, valkoinen
- ulkopuoli alumiiniverhoiltu, valkoinen
Keittiö ja kaapistot:
Saari, Pinjasto Oy

Golftekonurmi:
InterGREENS Oy
Älykotijärjestelmä:
ABB-free@home
Ilmanvaihto:
Koneellinen ilmanvaihto lämmön
talteenotolla

Painikkeet:
Abloy Parlament

Lämmitys:
Kaukolämpö, vesikiertoinen lattialämmitys, kamiina Rais Viva 120 L Classic

Liukulasiseinät:
3-lasiset liukulasiseinät
190cm+190cm x 250cm, Profin Oy

Kaiteet:
Suomen Lasitehdas Oy
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