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Aidosti Avaimet Käteen Talo
Palvelumme kattaa kaiken talon suunnittelusta 
aina valmiin talon muuttotarkastukseen asti. 
Toiminta-alueemme on Varsinais-Suomi. 
Käytetään sitten termiä valmistalo, muutto- 
valmis talo tai avaimet käteen talo, meidän 
kauttamme saat sen luotettavasti, yhdellä  
sopimuksella ja yhden toimijan kautta.

Päätuotteemme on asiakkaan toiveiden mukaan 
räätälöity talo avaimet käteen periaatteella. Vo-
imme toteuttaa haaveenne myös ”viittä vaille 
valmiista” talosta, jossa asiakas voi tehdä esim. 
sisustustyöt itse. Kerro meille toiveesi ja me 
avaamme oven elämäsi kotiin.

Avaimet Käteen Talo työllistää kokopäiväisesti yli 
30 rakennusalan ammattilaista sekä lisäksi jou-
kon lvi-, sähkö- ja rakennesuunnittelijoita. Kaut-
tamme käytettävissänne ovat myös alan johtavat 
arkkitehdit sekä sisustussuunnittelijat.

Halutessanne vastaamme myös nykyisen ko-
tinne myynnistä. Kokonaispalvelumme mah-
dollistaa myynnin aikataulutuksen joustavasti 
niin, että muutto nykyisestä kodistanne uuteen 
sujuu mahdollisimman sulavasti.

Palvelumme on alan kattavin. Sinun ei itse tar-
vitse tietää talonrakentamisesta tai sen vaiheista 
mitään. Säästät valtavasti aikaasi, kun et joudu 
opiskelemaan talonrakentamista itse huolehtiak-
sesi hankkeenne edistymisestä. Laadimme teille 
tarjouksen, josta käy ilmi kokonaisuus selkeästi ja 
luotettavasti. Toteutamme haaveesi uudesta ko-
dista sen viimeistä yksityiskohtaa myöden ilman 
huolta aikatauluista tai erillisistä sopimuksista eri 
urakoitsijoiden kanssa.

Avaimet Käteen Talo on markkinoiden ainoa rat-
kaisu joka tekee kodin rakentamisen näin hel-
poksi:

• Yksi sopimus, joka kattaa kaiken.
• Yksi yhteyshenkilö, joka vastaa koko projek-

tistanne.
• Yksi hinta ilman piilokuluja tai muita ikäviä 

yllätyksiä.

2



Sisällysluettelo

Haaveena oman kodin rakentaminen .............
Rakennusprosessin eteneminen ......................  
Oma mallisi .......................................................
Suunnittelu ........................................................ 
Perustukset ja maansiirtotyöt .........................
Rakentaminen ..................................................
Sisustustyöt ......................................................
Sisustuksen yksityiskohdat ..............................
Keittiö ja kalusteet ............................................
Kylpyhuone .......................................................
Sauna .................................................................
Sisustussuunnittelu ..........................................
Täysvalmis Avaimet Käteen Talo .....................
Mittausdokumentit ja muuttotarkastus .........
Talomallisto .......................................................
Toimitussisällön vertailu ...................................

3

4
6
7
8

10
12
14
16
18

20
22
24
25
26
28
36

Sisällysluettelo



Haaveena oman kodin
rakentaminen?
Arvoisa rakentaja

Kädessänne on nyt upouusi omakotirakentajan 
opas.

Olette tehneet ison päätöksen ja päättäneet 
toteuttaa monen suomalaisen unelman, oman 
kodin rakentaminen. Rakennusala on hyvin kir-
javaa. Olemme saaneet lukea paljon lehdistä ja 
netin palstoilta siitä, miten asiat eivät sujuneet-
kaan odotusten mukaisesti. Tästä syystä halu-
simme tehdä tämän oppaan, jotta näiltä ikäviltä 
”sudenkuopilta” ja yllätyksiltä voitaisiin välttyä. 
Tässä oppaassa käymme läpi rakennusprojektin 
eri vaiheita ja kustannuksia.

Talohankkeen suunnittelun lähtökohtana on aina 
rakentajaperheen todelliset toiveet, tarpeet,
unelmat, haaveet ja realistiset mahdollisuudet. 
Tontti, sen muoto, ja kaavamääräykset asettavat 
myös omat reunaehtonsa rakentamiselle. Tästä 
syystä oman kodin suunnitteluun kannattaa 
varata riittävästi aikaa ja käyttää apuna alan am-
mattilaisia, joilla on vuosien kokemus erilaisten 
talojen toteuttamisesta.

Suunnitteluvaiheessa, joka on koko raken-
nushankkeen halvin vaihe, (jossa ei ole vielä 
yhtään euroa käytetty), lyödään lukkoon 80 - 
90% lopullisista kustannuksista. 

Suunnitteluun käytetty aika maksaa itsensä 
takaisin jo rakentamisen aikana ja myöhem-
min alempina käyttökustannuksina. Kaikkea ei 
välttämättä kannata kuitenkaan suunnitella alu-
sta asti. Talotehtaiden talomallistot toimivat 
hyvänä peruslähtökohtana yksilölliselle suunnit-
telulle, mutta tärkeintä on suunnitella koti aina 
asukkaidensa näköisiksi, eli siten, että siellä on 
huomioitu kaikki ne tilaratkaisut ja toiminnot, 
jotka kullekin asiakkaalle ovat tärkeitä, koska sil-
loin talosta on iloa vuosiksi ja asumisviihtyvyys on 
taattu.

Kodin tilaratkaisuilla, ulkonäöllä ja toimivuudel-
la on suuri merkitys asumisviihtyvyyteen, mut-
ta vähintäänkin yhtä tärkeää lopputuloksen  
kannalta on löytää luotettava ja ammattitaitoi- 
nen yhteistyökumppani, joka toteuttaa asiak-
kaan toivoman lopputuloksen laadukkaasti, sovi-
tussa aikataulussa ja asiakkaan toivomalla tavalla. 
Näin ehkäistään ikäviä jälkilaskutuksia. 

Ennen tontin hankintaa rakentajan on ehdotto-
man tärkeää selvittää itselleen, minkälaisen ta-
lon haluaa ja saako sellaisen ko. tontille rakentaa.  
Jos esim. toiveena on yksikerroksinen ja pul-
pettikattoinen talo, ei siihen sovellu jyrkkä rin-
netontti tai tontti, jossa kaava määrää tehtäväksi 
kaksi kerrosta ja harjakaton. Tontin sijainti, muoto 
ja maaperä vaikuttavat myös suuresti kokonais-
kustannuksiin. 

Hyvän alkukartoituksen, omien toiveiden ja 
mahdollisten kaavamääräysten selvittyä, teh-
dään päätös toteutettavasta talomallista. Tutki 
eri valmistajien malleja ja valmiuksia muutella 
niitä. Käy keskusteluja talomyyjien kanssa ja sel-
vitä, kenellä on parhaat edellytykset toteuttaa 
teille sopiva kokonaisuus. Pyydä tarjous lopuk-
si vain muutamalta talotoimittajalta, muuten 
edessä on loputon suo johtuen siitä, että eri 
valmistajilla on erilainen tapa kertoa toimituk-
siin kuuluvista sisällöistä. Tämän oppaan lopusta  
löydät toimitussisältöjen vertailutaulukon.
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Muista että “avaimet käteen” ei läheskään aina 
tarkoita sitä, että asiakas voisi vain allekirjoittaa 
yhden sopimuksen ja antaa rakennusliikkeen 
hoitaa työt. Käytännössä harvoin on sellainen 
tilanne, että rakennuttaja voisi vain maksaa ja 
muuttaa.

Tämä on ehkä suurin sudenkuoppa, koska valitet-
tavan usein tulee tilanne, jossa rakentaja on ku-
vitellut saavansa enemmän mitä todellisuudessa 
saa. Tarjouksia ei osata tulkita oikein, tai ei ole 
ymmärretty termejä oikein. Esim. lause tarjouk-
sessa ”sisältää dwg -kuvat LVIS-suunnittelua 
varten” ei suinkaan tarkoita, että itse suunnitel-
mat sisältyisivät tarjoukseen. Tai ”perustukset 
asennettuna tasatulta sorapatjalta” ei tarkoita, 
että maatyöt, mahdolliset paalutukset tai lou-
hinnat sisältyisivät tarjoukseen. 

Näistä väärinymmärryksistä syntyy useiden tu-
hansien, pahimmassa tapauksessa kymmenien 
tuhansien ”piilokuluja” joissa rakentaja on aina 
maksumies.

Tästä syystä tarjouksia vertaillessa ei koskaan 
kannata vertailla pelkästään hintaa, vaan kokonai-
suutta jossa yhdistyvät kaikki ne elementit joita 
sinne on toivottu. Tämän oppaan lopusta löydät 
taulukon, josta näet eritellyt toimituskokonai-
suudet. Kilpailu alalla on todella kovaa, eikä ku-
kaan pysty tarjoamaan useita tuhansia saatikka 
kymmeniä tuhansia halvemmalla täysin samaa 
kokonaisuutta. 

Perusrakentaminen on kaikilla lähes samanhin-
taista ja samanlainen talo samanlaisilla varusteilla 
toteutettuna maksaa kaikille lähes saman verran. 

Suurin lopullisiin kustannuksiin vaikuttava tekijä 
on asiakkaan omat toiveet ja valinnat. Ratkai-
sevaa on, mistä lähtökohdista ja millä periaatteel-
la taloa lähdetään toteuttamaan. ”Huippuedul-
liset” tarjoukset perustuvat aina pyrkimykseen 
jättää osa hankinnoista asiakkaan hoidettavaksi 
sekä käyttää edullisia ratkaisuja ja materiaaleja. 

Kaiken kaikkiaan rakentamiskustannusten vaih-
teluväli tarjouksissa on suuri. Päätöstä tai 
kustannusarviota ei voi suoraan perustaa saatu-
ihin tarjouksiin, vaan kannattaa haastaa myyjät 
selvittämään, mitä tarjoukseen ei kuulu ja mitä 
asioita asiakkaan pitää hoitaa itse hyvissä ajoin jo 
ennen töiden aloittamista. Näin vältytään ikävil-
tä yllätyksiltä projektin aikana tai sen päätyttyä. 
Luottamus valittuun yhteistyökumppaniin on 
tärkeää, koska kyseessä on toiveidenne täytty-
mys ja perheenne koti. Aluksi halvin muodostuu 
harvoin kokonaiskustannuksiltaan halvimmaksi 
vaihtoehdoksi.

On hyvä tietää yksityiskohtaisesti, mitä tarjouk-
seen kuuluu, mutta laajaa kokonaisuutta harkit-
taessa on tärkeämpää tietää mitä tarjoukseen ei 
kuulu. Tutustu toimitussisältöömme sivulla 36.
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1.
Kerro meille toiveesi

uuden kotisi suhteen

Sinulla on vapaat kädet suunnitella itse talosi kokonaisuus ja 
yksityiskohdat. Yhdessä lähdemme liikkeelle tontista, kaa-

vamääräyksistä ja sinun tavoitteistasi toiminnallisuuden suh-
teen. Annamme alustavan suunnitelman ja budjetin, jota voit 

verrata muihin saamiisi tarjouksiin.

2.
Valintasi on 

Avaimet Käteen Talo

Kun olet päättänyt ryhtyä rakentamaan Avaimet Käteen Taloa, 
saat meiltä pitävän budjetin ja kaikki tarvittavat lupakuvat. 
Autamme halutessasi jopa välittämään vanhan asuntosi.

3.
Rakennusprojekti 

aloitetaan 
sovittuna ajankohtana

Me hoidamme puolestanne kaiken teknisen suunnittelun ja 
materiaalihankinnat. Sinun tehtäväksesi jää valita pinta-
materiaalit ja sisustuksen yksityiskohdat. Halutessasi voit 

kuitenkin hyödyntää sisustussuunnittelijaamme 
päätöksenteossa.

4.
Viranomaistarkastukset

Rakennamme talon valmiiksi muuttotarkastusta varten. 
Toimitamme viranomaisille tarvittavat 

dokumentit ja teemme tekniset mittaukset.

5.
Vuosihuollot

Kuka osaisi huoltaa lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmäsi niin 
kuin se, joka on ne asentanutkin. Ylläpidämme asumis-

mukavuuttasi, huolehdimme huoltojen aikatauluista ja näin 
laitteiston käyttöikä pitenee.
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Oma mallisi

Avaimet Käteen Talon kanssa 
tarjousvaiheessa uuden kotinne 
suunnittelun lähtökohtana voi olla 
jokin valmiista talomalleistamme 
tai sen muunnos, arkkitehdin te-
kemä suunnitelma tai täysin oma 
suunnitelmanne, josta yhdessä 
ammattilaistemme kanssa muok-
kaamme toiveidenne mukaisen 
lopputuloksen, kuitenkin kaa-
vamääräyksiä noudattaen.

Kolme yleisintä tapaa, jolla lähdetään 
omaa kotia suunnittelemaan, on lähteä
• rakentamaan omaan suunnitelmaa 

omista tarpeista ja toiveista
• hyödyntää ulkopuolista arkkitehtiä 

suunnitelman tekoon
• muokkaamaan Avaimet Käteen Talon 

malleja omien toiveiden mukaisesti

Oma suunnitelma
Voitte luonnostella oman suunnitelmanne, vaik-
ka ruutupaperille tai hyödyntää kotisivuillamme 
olevaa suunnittelutyökalua. Lähettäkää suun-
nitelmanne meille, niin voimme arvioida sen to-
teutettavuuden ja kustannusarvion. Itse tehdyn 
luonnoksen ei tarvitse olla valmis tai lopullinen, 
eikä teidän tarvitse olla rakennusalan ammatti-
laisia sen tekemiseen. Riittää kun luonnoksesta 
käy ilmi rakennuksen malli (suorakaide, L-malli 
yms.), päämitat, kerrosluku, yleinen tyylisuunta 
(moderni / perinteinen) sekä toivomanne huone-
järjestys. Lisäksi voitte mainita, jos toiveenanne 
on esim. isompi päämakuuhuone tai vaikkapa 
avoin keittiö / olohuonetila, mahdollisesti vinoja 
sisäkattoja, isoja ikkunoita lattiasta asti yms. 
suunnitteluun / hinnoitteluun vaikuttavia asioita. 
Mukaan voitte liittää myös inspiraatiokuvia tai 
vaikka valokuvia.

Arkkitehdin suunnittelema
Avaimet Käteen kotisi suunnitelma ei tarvitse 
tulla meiltä, vaan voit hyödyntää ulkopuolis-
ta arkkitehtia unelmiesi konkretisoimiseen niin 
halutessasi. Ammattiarkkitehdin suunnitelmat 
antavat meille hyvän mahdollisuuden toteuttaa 
kunnianhimoisia ja erilaisia projekteja. Pystym-
me antamaan sinulle tarkan kustannusarvion 
aikaisessa vaiheessa arkkitehdin tekemiin suun-
nitelmiin nojaten.

Avaimet Käteen talomallien 
muokkaaminen
Voit myös muokata Avaimet Käteen talon 
omia talomalleja vapaasti, jotka löytyvät tästä 
esitteestä sekä kotisivuiltamme. Toteutamme 
mielellämme muutokset malleihin, jotta saamme 
uudesta kodistasi juuri sinulle sopivan kokonai-
suuden, joka palvelee perheesi tarpeita pitkään. 
Halutessasi voit muokata vaikkapa huoneiden 
järjestystä, niiden kokoa tai vaikkapa vesipis-
teiden sijaintia. Kysy lisätietoja, niin saat ammat-
tilaisen vinkit käyttöösi jo suunnitteluvaiheessa. 7



Suunnittelu

Unelmien kodin 
rakentaminen alkaa 
yksityiskohtaisesta 

suunnittelusta. Tarkat 
suunnitelmat ovat 

rakentamisen tärkein 
vaihe.
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Kauttamme on mahdollista saada kaikki 
rakentamiseen liittyvät suunnittelupalvelut 
asiantuntevasti, luotettavasti ja sovitussa 
aikataulussa.

Talomyynti- ja suunnittelupalvelu 
Autamme sinua uutta kotiasi koskevissa valinnoissa vuosien ammattitaidol-
la. Neuvomme kaikissa talon suunnitteluun ja sijoitteluun liittyvissä asiois-
sa. Meiltä saat myös arkkitehtipalvelun, jos kohteessanne sitä halutaan tai 
vaaditaan. Kustannuslaskenta sujuu meiltä nopeasti ja tarjouksen teemme 
hetkessä. 

Rakenne- ja perustussuunnittelu 
Perustussuunnittelu kuuluu palveluumme, vaikka talotoimittajat eivät 
yleensä sisällytä sitä kokonaisuuksiinsa. Jos talo, katos tai talli vaatii pa-
ketteihin kuulumatonta rakennesuunnittelua, saatte myös sen vaivatto-
masti meiltä.

LVI-suunnittelu
Jokainen talo tarvitsee lämpö-, vesi-, viemäröinti- ja ilmastointiasennuk-
sen, -suunnittelun ja -valvonnan. Meiltä saat kattavat palvelut kaikkiin 
LVI-osa-alueisiin. Tarjoamme aina parhaita ilmanvaihtokoneita ja 
-tuotteita. Palvelumme kattaa maansiirtotöiden LVI-rakentamisesta ina 
asennettujen koneiden käyttösäätöihin ja muuton jälkeisiin vuosihuoltoihin 
saakka.

Sähkösuunnittelu 
Valaistus ja talon käyttömukavuus suurelta osin toteutetaan sähköjen avulla. 
Toimivaan ratkaisuun vaaditaan kaksi tärkeää työvaihetta; hyvä suunnittelu 
ja ammattitaitoinen asennus. Led-valaistus kuuluu normaalisti kokonaisuu-
teemme ja tarjoamamme sisältö on aina erittäin laadukas ja kattava. 
Halutessasi saat apua valaistuksen suunnitteluun sisustussuunnittelijal-
tamme.

Laadun takeeksi pakettiimme kuulu aina
• Oikeaoppinen kosteusmittaus, jonka suorittaa VTT:n hyväksymä  

mittaaja
• Ilmatiiveysmittaus, jolla varmistetaan tiiveys ja laadukas rakentaminen
• Yleinen laadunvalvonta
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Perustukset ja maansiirtotyöt
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Perustusvalmis
Perustusvalmiissa projektissa tehdään kaikki 

tarpeelliset pohjatyöt siihen pisteeseen saakka, 
että talopaketin voi asentaa. Tähän valmiusast-
eeseen kuuluu mm. maaperätutkimus, maatyöt 

tasoituksineen ja siirtoineen sekä putket ja 
kaivot. Pakettiin kuuluu myös mm. sepelöinti, 
antura, paalutus, sokkeli, eristeet ja patolevyt. 
Perustusvalmis paketti päättyy perustuksen 

pintaan.



Tärkeä osa rakentamista on 
perustusten oikeanlainen ja 
oikea-aikainen toteuttamin-
en. Kauttamme saat aidosti 
avaimet käteen tarjouksen, 
jonka sopimuskokonaisuuteen 
kuuluvat perustus- ja maan-
siirtotyöt sekä maa-aines.

Maansiirto
Talon konkreettinen valmistus alkaa maan-
siirtotöillä. Talo tulee kaivaa juuri oikeaan paikkaan 
ja suunnitelmien mukaiseen syvyyteen. Tonttiin 
kaivetaan myös huomattava määrä putkia ja tar-
kastuskaivoja. Tässä vaiheessa tulee ottaa huo-
mioon kymmeniä asioita, jotta jatkorakentami-
nen sujuu mutkattomasti.

Perustaminen ja paalutus 
Talon tai autotallin perustuskokonaisuus 
määritellään pohjatutkimuksen perusteella. 
Rakennus paalutetaan ja toteutetaan valettujen 
betonipilarien päälle tai maanvaraisesti. Yleisin 
tapa perustaa on valaa betoniantura ja muurata 
kustannuksiltaan tehokas harkkosokkeli. 

Hyvin tehty suunnittelutyö ja yksinkertaiset rat-
kaisut säästävät kustannuksissa. Perustamisessa 
punnitaan suunnittelijan ammattitaito. Kaut-
tamme saatte tulevaan kotiinne oikein suun-
nitellun ja toteutetun perustuksen vaivattomasti 
ja kilpailukykyiseen hintaan. 
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Rakennuksen ulkopuoliset LVI-
työt ja -valvonta
Salaojitus, sadevesijärjestelmät, perusvesikaivo, 
sadevesikaivo, viemäritarkastuskaivo ja salaojan-
tarkastuskaivot kuuluvat tarjontaamme. Raken-
nuksen ulkopuoliset LVI-työt tulee valvoa, mikä 
muista talotoimittajista poiketen kuuluu aina 
toimituskokonaisuuteemme. Tämäkin on olen-
nainen osa LVI-puolen budjettia. 



Rakentaminen
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Vesikattovalmis
Vesikattovalmis -toimituksessa kotinne on 

ulkoa päin valmis ja säältä suojassa.
Ikkunat, ovet, sisäverhouslevyt, ulkopuolen 

puuverhous kertaalleen maalattuna sekä nurk-
kalaudat, ikkunavesipellit ja vesikatto asen-

nettuna. Tiiliverhottava rakennus toimitetaan 
tuulensuojalevy pintaisena ja rapattavat kohteen 
rappauslevyt asennettuna. Vesikattovalmiiseen 

toimitukseen kuuluu myös tontin raivaukset, 
maatyöt, mahdolliset louhinnat tai paalutukset, 
perustukset, ulkopuoliset LVI työt, routaeritys 

ja patolevyjen asennukset.
Tämä vaihtoehto sopii mainiosti

omatoimirakentajalle.

Väliseinävalmis
Väliseinävalmis toimitukseen sisältyy 
vesikattotoimituksen lisäksi lattioiden 

valutyöt, lattialämmitykset ja lämmitys-
järjestelmän asennukset, seinien tasoitukset 
ja pohjamaalaukset, kattojen kipsiroiskepin-
noitukset sekä LVIS-työt valmiiksi tehtynä.

Vaihtoehto sopii rakentajalle, joka haluaa 
itse toteuttaa sisäpuoliset ja ulkopuoliset 

pintatyöt ja kalustuksen.



Suunnittelemme ja 
toteutamme kestävän ja 
tyylikkään kokonaisuuden 
elämänne kotiin.

Talopakettiasennus ja 
rakennustelineet 
Talopakettiasennus on projektin yksi tärkeimmis-
tä vaiheista. Talopakettiasennus on jatkotöiden ja 
laadukkaan lopputuloksen takaamiseksi tehtävä 
erittäin huolellisesti, jotta rakennustyö jatkuu 
vaivattomasti ja kustannustehokkaasti. 

Hoidamme rakennustelineet ja niiden asen-
nuspalvelun. Telineet ovat työturvallisuuden ja 
jouhevan rakentamisen kannalta pakollisia. 

Kate, kattoturvatuotteet ja sade-
vesijärjestelmä 
Runkoasennuksen jälkeen asennetaan vesikate, 
sadevesijärjestelmä, tikkaat, lumiesteet ja 
kulkusillat. Kaksikerroksisissa taloissa myös 
hätäpoistumistiet. Lujat ja pitkäikäiset järjes-
telmät asennamme laadukkailla tuotteilla, jolla 
varmistamme laadukkaan ja tyylikkään kokonai-
suuden. Tuotevalikoima on laaja ja värivaihtoeh-
toja löytyy jokaiseen kohteeseen. 

Lämmitysjärjestelmä
Hyvin suunniteltu ja toteutettu lämmitysjärjes-
telmä luo asuinmukavuutta ja helppokäyttöi-
syyttä, energiatehokuutta unohtamatta. Maa-
lämmön hankintakustannus on suurempi, mutta 
käyttökustannukset huomattavasti muita läm-
mitysmuotoja pienemmät.
 
Kesäisin monissa kodeissa tuskaillaan kuumuu-
den ja kosteuden kanssa. Helpotusta on tarjol-
la erilaisten viilennys -ja jäähdytysjärjestelmien 
muodossa. Moderni, mutta samaan aikaan luon-
nollinen ja edullinen tapa kodin viilennykseen on 
maalämpöjärjestelmän yhteyteen asennettava 
viilennysjärjestelmä.  Käytät siinä periaatteessa 
ilmaiseksi hyväksesi neljäasteisen kallion lämpöä 
kotisi viilennykseen, kertoo Olli Andersson 
Stiebel Eltron Oy:sta.

Stiebel Eltron -laitteissa tekniikka toimii ja teh-
dastakuu on olemassa: 7 vuoden takuu kom-
pressoriin ja 3 vuoden takuu muille osille. 
Järjestelmässä on erillinen levylämmönsiirrin, 
jonka ansiosta LTO:ssa tai konvektorissa ei kierrä 
paloturvallisuuden kannalta ongelmallista keruu-
piirin alkoholiliuosta.

Nykyaikaisiin passiivi-ja matalaenergiataloihin 
asennetaan lähes poikkeuksetta ilmanvaihto-, 
lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät. Isot ikkuna-
pinta-alat ja hyvä lämmöneristyskyky vaativat 
viilennysjärjestelmän kesäaikaan.

Olennainen on ero jäähdytyksen ja viilennyksen 
välillä; ilmajäähdytys toimii erillisillä laitteilla, jot-
ka vievät usein huomattavan määrän energiaa ja 
ovat äänekkäitä. Porakaivosta saatava viilennys 
hoituu sivutuotteena maalämmön kanssa ja ainoa 
energia mitä tarvitaan, on kiertovesipumpun 
teho. Toisin kuin ilmalämpöpumppu, maalämpö-
järjestelmän yhteydessä oleva viilennysjärjes- 
telmä ei kuluta sähköä juuri lainkaan ja samal-
la kun kotia viilennetään kesällä, varastoidaan 
lämmintä energiaa porakaivoon. Se tuo kustan-
nussäästöjä, kun lämmityskausi taas syksyllä 
käynnistyy.

Kirvesmiehen työt 
Talo on vasta osittain valmis talopakettiasennuk-
sen jälkeen, mutta talon ulkopuolisia töitä on vielä 
jäljellä. Taloon tulee vielä rakentaa terassit ja kai- 
teet tuomaan turvallisuutta ja asuinmukavuutta. 

Suurin työ alkaa kuitenkin sisällä, kun valetaan 
lattiat, tehdään sisäseinät ja -katot sekä toisen 
kerroksen välipohja. Hyvä lopputulos saavute-
taan ammattitaitoisella kirvesmiehellä ja vahvalla 
kokemuksella talopakettien jatkotöistä. Pinta-
materiaalien, ovien ja muiden sisämateriaalien 
asennuksessa kannattaa luottaa vain osaavaan 
ammattilaiseen, jotta lopputulos miellyttää asu-
jaa vielä vuosienkin päästä.
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Sisustustyöt
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Muuttovalmis
Muuttovalmis talo on nimensä mukainen, eli 
se läpäisee muuttotarkastuksen. Toimitukseen 
sisältyy väliseinävalmis toimituksen lisäksi kaikkien 
sisäpuolisten pintamateriaalien, kalusteiden ja sau-
nan asennukset, ulkopuoliset turvavarusteet, kuten 
kattoturvatuotteet ja hätäpoistumistiet valmiiksi 
asennettuna. Ulkoverhouksen maalaus, terassit 
ja kuistit sekä pienvarusteet kuten verhotangot 
pyyhekoukut yms. eivät sisälly muuttovalmis 
toimitukseen.



Sisustustyylejä ja mieltymyksiä on paljon. Ne 
ratkaisevat omalta osaltaan kodin tunnelman ja 
viimeistelevät käytännöllisyyden. Materiaaleiksi 
kannattaa valita laadukkaita tuotteita ja 
rakentaa niistä toimivia kokonaisuuksia. 

Tarjoamme halutessasi myös sisustus-
suunnittelijan palvelut, jos värien ja materiaalien 
valintaan kaivataan ammattilaisen apua tai 
tukea.

Tasoite ja maalaustyöt 
Kun lattiat on valettu, väliseinät ja sisäkatot on levytetty, alkaa tasoitetyöt. 
Seinien tasoittaminen ja pohjamaalaus on tärkeä vaihe projektia, koska 
useimmiten maali tai tapetti on valittu pintamateriaali. Jos tasoitetyö 
tehdään huolellisesti, myös valmis pinta näyttää hyvältä. Koneellinen yli-
tasoitus on suositeltavaa. Katoissa käytettävä kipsiroiskepinta on elävä ja 
antaa tyylikkään vaikutelman. Myös puu- ja MDF-paneelit ovat suosittuja 
kattomateriaaleja.

Sähkötyöt
Hyvin toteutetut sähkötyöt alkavat suunnittelijamme työpöydältä. Hyvin 
suunniteltu on puoliksi tehty, viisaan sanonnan mukaisesti. Suunnitelmien 
mukaiset asennustyöt takaavat laadukkaan lopputuloksen. Suunnittelu-
vaiheessa huomioidaan asiakkaan toiveet, mutta vielä rakennusvaiheessakin 
asiakas voi vaikuttaa sähkötöiden lopulliseen kokonaisuuteen. Kun seinät 
ovat konkreettisesti paikallaan, on helppo hahmottaa tilat ja niiden toimin-
nallisuus, sekä sähköpisteiden tarve. 
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Sisustuksen yksityiskohdat

Täysvalmis Avaimet 
Käteen talo

Avaimet Käteen Talossa koti on täysin 
valmis sisältä ja ulkoa. Kattoturva-

tuotteet, lukkojärjestelmät ja pientarvik-
keet kuten pyyhekoukut ovat asennet-
tuna. Myös terassit ja kuistit kaiteineen 
ovat valmiina. Täysvalmiiseen Avaimet 

Käteen Taloon sisältyy kaikki aina 
maatöistä loppusiivoukseen.
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Takka
Takkamalleja ja valmistajia löytyy runsaasti, joten jokaiselle löytyy mieleinen 
takka. Takkaa hankkiessa tulee muistaa, että takka on usein tilan keskipiste 
ja tällöin se ansaitsee saamansa huomion. Erilaiset muodot, rakenteet ja 
pintamateriaalit antavat toivottua joustavuutta käytettävän tilan puitteissa. 
Takka on pitkäaikainen hankinta, joten päätös kannattaa tehdä harkiten. 

Takan valinnassa tulee huomioida, käytetäänkö takkaa osana lämmitys-
järjestelmää vai vain sisustuselementtinä ja tunnelman luojana. Maaläm-
möllä lämpiävä talo ei tarvitse tehokasta tai suurta takkaa. Kun maalämpö 
hoitaa lämmityksen edullisesti myös ilman takan tuottamaa lämpöä, voidaan 
panostaa takassa vain silmää miellyttävään ulkonäköön ja tunnelmaan. 

Seinien pintamateriaalit
Asiakkaallamme on oikeus valita seinien pintamateriaaleiksi mikä tahansa
materiaali ja sävy. Seiniä toteutamme maalaten ja tapetoiden  
sekä tarjoamme yksilöityjä ratkaisuja mm. tekstuuriseinien muodossa.  
Olipa valintasi maali, tapetti, rappaus tai muu pinnoite, asia selviää  
kysymällä.

Portaat
Yksi keskeisimmistä elementeistä talon sisällä ovat portaat.  
Turvalliset, tyylikkäät ja 
tilankäytöltään tehokkaat 
portaat ovat osa päivittäistä 
elämää ja täten tärkeä osa 
taloa. 

Portaat ja askelmat voi-
vat olla betonia, puuta tai 
terästä, portaiden kaiteet 
voi myös toteuttaa eri ma-
teriaaleilla kuten esimerkiksi 
puu/lasi, rosteri/lasi tai valita perinteiset puukaiteet. Porrastoimittajia on 
tarjolla monia vaihtoehtoja, joten malleista löytyy valinnanvaraa.  
Portaiden materiaalien ja kokonaisuuden valinta on yleensä suurin 
yksittäinen haaste, mutta itse asennus on ohitse muutamassa tunnissa, kun 
valmistelutyöt on tehty hyvin.
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Keittiö ja kalusteet
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Keittiö ja muut kiinteät kalusteet
Monessa perheessä keittiö on kodin sydän; 
siellä juhlitaan iloisia perhetapahtumia ja kerään-
nytään yhteen kylmänä talvi-iltana. Tuoreen 
ruoan tuoksu vie takaisin muistoihin ja pitää yllä 
perinteitä. Kauniisti suunniteltu keittiö täydentää 
talon tyylisuuntaa ja ilostuttaa tyylikkyydellään 
sekä asukkaita, että herättää vähän kateutta 
naapurissakin... Hyvä keittiö ei kuitenkaan ole 
pelkästään kaunis, vaan myös ergonominen ja 
siinä on tehokkaat säilytysratkaisut. Järkevät 
mittasuhteet ja tarpeellinen joustavuus erilaisis-
sa säilytysratkaisuissa helpottaa arkea ja nopeut-
taa kodin ylläpitoa. 

Keittiöratkaisuja on yhtä monta kuin keittiön 
käyttäjiäkin. Pyrimme löytämään jokaiselle 
asiakkaalle yksilöidysti harkitut ratkaisut ja ma-
teriaalit. Keittiötä suunnitellessa ammattilaisen 
apu on korvaamaton, jotta keittiön toiminnal-
lisuus voidaan hioa huippuunsa ja se palvelee 
myös vaativaa käyttäjää pitkälle tulevaisuuteen. 
Laadukas ja kestävä keittiö ei pelkästään helpo-
ta ja ilostuta arkea, vaan myös nostaa kiinteistön 
arvoa.

Talon muut kiintokalusteet kuten kodinhoito-
huoneen, wc:n ja makuuhuoneiden kaapistot 
kannattaa ottaa samalta toimittajalta kuin keit-
tiökin, jolloin syntyy yhtenäinen ja johdonmu- 
kainen linja. Ylimääräiseltä paperisodalta väl-
tytään, kun kiintokalusteiden toimitus kes-
kitetään yhdelle toimittajalle. Keskittämisellä 
säästetään selvää rahaa ja toimitusaikataulut 
ovat yksinkertaisempia järjestää.  Meiltä saat 
myös kodinkoneet edullisesti keittiöiden yhtey-
dessä.

Keittiö on täysin asiakkaan valittavissa tyylilli-
sesti, materiaaleiltaan sekä rakenteeltaan. Asia-
kas saa valita myös keittiötoimittajan vapaasti. 
Sisustussuunnittelijamme auttaa sinua löytä-
mään oikean keittiön ja toimittajan palvelemaan
tarpeitasi ja haaveitasi sekä täydentämään talon 
haluttua tyyliä.

Keittiön suunnitteluun 
käytetty aika on sijoitus 

kodin toimivuuteen. Alan 
asiantuntijoilta saat 

parhaat vinkit ja neuvot 
juuri sinun tarpeisiisi.
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Kylpyhuone
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Kylpyhuone
Kylpyhuone on keittiön ohella kodin kalleimpia huoneita. Kylpyhuonetta 
suunnitellessa tulee huomioida sen toimivuus, tilaratkaisut, aikaa kestävä 
tyyli sekä kaikki talon asukkaat. Kylpyhuoneen suunnittelu on usein vaikein 
osa sisäsuunnittelua, koska tila on suhteellisen pieni ja sinne tulee kuitenkin 
mahduttaa usein monia toimintoja kuten suihkut, WC ja säilytystilat. 
Unelmakylpyhuoneeseen saattaa myös kuulua vaikkapa kylpyamme tai 
poreallas.

Sanomattakin on selvää, että kaunista pintaakin tärkeämpää on oikein to-
teutettu vesieristys ja säännöksien mukaiset kaadot ja kynnykset.

Laatoitus
Kylpyhuoneen, wc:n ja muiden laattojen valinta saattaa olla vaikeaa. Laatoi-
tus on kuitenkin yksi pitkäaikaisimmista ratkaisuista mitä kodin pintamate-
riaaleihin tehdään. Eri laattamahdollisuuksien määrä on päätähuimaava 
ja laattojen asennus on tarkkaa työtä, joka kannattaa aina jättää ammat-
tilaiselle. Tarkka työ ja oikeat materiaalit minimoivat vesivahinkojen riskin 
ja takaavat tyylikkään sekä kestävän lopputuloksen. Myyjät neuvovat uu-
simmat trendit ja auttavat löytämään juuri teidän kokonaisuuteenne istuvat 
laatat. Laattavalikoima on valtava ja liikkeitä on paljon, joten laatoituksen 
suunnitteluun kannattaa varata aikaa. Laatoitustyössä hyvä lopputulos tu-
lee ammattilaisen tyylisilmän ja tarkan työn kautta.

LVI-kalustaminen
Kotia rakentaessa on syytä valita laadukkaat hanat, altaat ja wc-istuimet. 
Asiakas saa valita vapaasti itselleen sopivat saniteettikalusteet. Ensisijai- 
sesti Ido ja Oras kuuluvat aina tarjoamiimme kokonaisuuksiin. Haluamme 
tarjota pitkän käyttöiän omaavat ja helppokäyttöiset tuotteet. Suihku-
valikoima on nykypäivänä erittäin laaja, ja yhteistyökumppaniltamme 
Orakselta löytyy erittäin laadukas valikoima tuotteita vaativaankin 
makuun.
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Sauna
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Sauna
Suomalaiseen kotiin ja elämään kuuluu olennaisesti tunnelmallinen sauna. 
Asukkaille sopiva sauna toimii heille mieluisalla lämmitysmuodolla, siellä on 
tilaa koko perheelle ja muutamalle vieraallekin ja se miellyttää silmää. Sauna 
kuuluu olennaisesti merkki- ja juhlapäiviin sekä tarjoaa terveyshyötyjä. 

Näyttävä sauna viimeistelee pesutilojen tyylin ja tuo arkeen kovasti kaivat-
tua luksusta ja rentoutumista. Saunaa tulee käytettyä säännöllisesti, kun 
ideointiin ja toteutukseen on panostettu. Muotolauteet, lasiseinä ja kui-
tuvalaistus luovat tyylikkään tunnelman. Näyttävässä saunassa on mukava 
rentoutua ja sinne kehtaa kutsua vieraitakin.

Lasiseinäratkaisut saunan ja pesuhuoneen väliseinänä ovat kasvattaneet 
suosiotaan viime vuosina. Lasiseinällä saadaan saunaan ja pesuhuoneeseen 
myös lisää avaruutta kun pesuhuoneesta nähdään saunatilaan ja toisinpäin. 
Lisäksi lapsiperheessä tämä toimii myös turvallisuutta parantavana tekijänä.

Kun saunan ulkomuodosta ollaan päästy sopuun, on kuitenkin tärkeä 
muistaa, että kuumana ja kosteana tilana saunan eristykset ja ilmanvaihto 
ovat elintärkeitä elementtejä. Oikein valitut tuotteet, valmistustapa ja tekijä 
ovat avain täydelliseen saunaan. 
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Oma sisustussuunnittelija
Avaimet Käteen Talolta löytyy myös sisustussuunnittelija, joka auttaa 
sinua läpi rakennusprosessin. Saat projektisi ajaksi oman sisustussuun-
nittelijan, jonka tehtävä on auttaa teitä kokonaisuuden suunnittelussa 
ja yksityiskohtien hahmottamisessa mm. valaistuksen ja keittiön suun-
nittelussa sekä lattia- ja seinämateriaalien sekä laattojen valinnassa. 
Apua saat myös tarpeisiinne sopivien portaiden tai takan löytämiseen. 
Suunnitteluavun myötä rakennusprojekti pysyy aikataulussa ja voit olla 
päätöksiisi tyytyväinen pitkän aikaa. Sisustussuunnittelija antaa sinulle 
tietoa arjessa toimivista ratkaisuista sekä uusia ideoita silmänkääntäjäk-
si kotiisi. Suunnittelijan avusta huolimatta päätökset ovat täysin omiasi 
ja sinulla on valinnanvapaus niin värien kuin materiaalienkin suhteen. 

Kun tilaat kotisi Avaimet Käteen Täysvalmiina, hintaan kuuluu aina si-
sustussuunnittelijan apu edellämainituissa asioissa. Kun talo on valmis 
rakennuttajan osalta, halutessasi sinulla on myös mahdollisuus neu-
votella sisustussuunnittelijan kanssa ylimääräisestä suunnitteluavusta 
kuten tekstiilien ja huonekalujen, sekä muun irtosisustuksen valinnasta. 

Sisustussuunnittelu
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Täysvalmis Avaimet Käteen Talo
Sanat ”Muuttovalmis” tai ”Avaimet Käteen” antavat usein sellaisen 
vaikutelman, että voit vain kantaa huonekalusi sisään uuteen kotiin. 
Asia ei kuitenkaan aina ole näin, vaan useimmiten näistäkin tar-
jouksista puuttuu se olennainen: maatyöt sekä perustukset. 

Meiltä Avaimet Käteen Talolta saat aina kaikkiin edellä mainittu-
ihin vaihtoehtoihin myös maatyöt, ulkopuoliset LVIS-työt ja -val-
vonnan, sekä perustukset. Rakennatpa talosi vesikatto-, väliseinä-, 
muuttovalmis tai täysvalmiiksi, hoidamme kaikki alkuvaiheen työt 
tonttikatselmuksesta lähtien. Maatöiden ja perustusten osuus on 
helposti n. 20% koko hankkeen kustannuksista, joten tämä tulee 
ottaa huomioon tarjouksia vertaillessa. 

TÄYSVALMIS AVAIMET KÄTEEN TALO 

25



Mittausdokumentit ja muuttotarkastus
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Mittausdokumentit ja muuttotarkastus
Kun talo on sopimuksen mukaisesti valmis, alkaa olla jo kova into päästä 
muuttamaan uuteen kotiin ja pyyhkiä vanhan asunnon pölyt jaloista. Kun 
viimeiset listat on lyöty ja siivoukset tehty, on jäljellä vielä muuttotarkastus. 
Muuttotarkastusta varten on tehtävä LVI- ja sähköpuolen mittauksia ja niistä 
on tehtävä lain vaatimat dokumentit. Talon valmistuksen aikaiset ja loppuvai-
heen dokumentit kootaan tarkastajaa varten yhteen kansioon. Tämä vaihe on 
varmaankin se jännittävin hetki koko taloprojektissa, mutta ammattimaisesti 
hoidetussa rakennusprojektissa ei tule yllätyksiä.

Muistilista rakennushankkeeseen ryhtyvälle
1. Varmista kaavamäärä alueelta, josta aiot hankkia tontin. 
2. Selvitä rakentamisen todelliset kustannukset, älä luota pelkkiin  

kuulopuheisiin.
3. Mitoita oma talohankkeesi todellisten kustannuksien mukaan.
4. Kilpailuta luotettavilta tekijöiltä. Varmistu aiemmista kohteista.
5. Älä luota hinta-arvioihin vaan vaadi kustannukset kirjallisena.
6. Tarkista ammattilaisen kanssa tarjouksien kattavuus ja sisältö.
7. Tiedustele lainan saatavuus ja ilmoita pankkiin todellinen rahan  

tarve ettei työ jää kesken.
8. Huomio eri toimittajien hinta/laatu suhde.
9. Pyydä kirjallisena myös mitä tarjoukseen ei sisälly talon valmiiksi  

saattamiseksi asti.

Muista että suullinen arvio ei ole kirjallinen sitoumus.

Meiltä saat varmasti parhaan palvelun alusta loppuun ilman turhaa pään-
vaivaa.
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Talomallisto
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1-kerroksiset
Napakka 54
Kerroksia: 1
Huonemäärä: 2
Huoneistoala m2: 54

Kompakti 65
Kerroksia: 1
Huonemäärä: 3
Huoneistoala m2: 65
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1-kerroksiset
Jouheva 144
Kerroksia: 1
Huonemäärä: 4h+k+kph+s+khh
Huoneistoala m2: 122,5
Kerrosala m2: 144

Myönteinen 212
Kerroksia: 1
Huonemäärä: 4 h + tupakeittiö
Huoneistoala m2: 121

Aktiivinen 134
Kerroksia: 1
Huonemäärä: 5 h + k
Huoneistoala m2: 134
Kerrosala m2: 154
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1-kerroksiset
Kotoisa 115
Kerroksia: 1
Huonemäärä: 4h + k
Huoneistoala m2: 115
Kerrosala m2: 131

Tilava 118
Kerroksia: 1
Huonemäärä: 4
Huoneistoala m2: 119
Kerrosala m2: 139

Mukava 128
Kerroksia: 1
Huonemäärä: 4
Huoneistoala m2: 128
Kerrosala m2: 144
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2-kerroksiset
Lupsakka 134
Kerroksia: 1
Huonemäärä: 5 h + k
Huoneistoala m2: 134
Kerrosala m2: 150

Rattoisa 160
Kerroksia: 2
Huonemäärä: 5 h + k + aula
Huoneistoala m2: 160
Kerrosala m2: 189

Leppoisa 134
Kerroksia: 1
Huonemäärä: 5 h + k
Huoneistoala m2: 134
Kerrosala m2: 154
Rinnetalo: kyllä
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Selkeä 175
Kerroksia: 2
Huonemäärä: 6
Huoneistoala m2: 180
Kerrosala m2: 209

Valoisa 178
Kerroksia: 2
Huonemäärä: 5
Huoneistoala m2: 178 
Kerrosala m2: 210,5

Luonnikas 185
Kerroksia: 2
Huonemäärä: 6
Huoneistoala m2: 185
Kerrosala m2: 217
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2-kerroksiset
Tehokas 174
Kerroksia: 2
Huonemäärä: 5 h + k
Huoneistoala m2: 174
Kerrosala m2: 208

Toimiva 127
Kerroksia: 2
Huonemäärä: 4h+k+kph+s+khh
Huoneistoala m2: 108
Kerrosala m2: 127,5
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2-kerroksiset
Sävyisä 157
Kerroksia: 2
Huonemäärä: 4 h + k + aula
Huoneistoala m2: 157
Kerrosala m2: 188

Rento 152
Kerroksia: 2
Huonemäärä: 5 h + k
Huoneistoala m2: 152
Kerrosala m2: 177

Avara 179
Kerroksia: 2
Huonemäärä: 6
Huoneistoala m2: 179
Kerrosala m2: 209
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Toimitussisällön vertailu
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Suunnittelu ja aloitus
Rakennuslupa

Tontin hankinta, viranomaiskulut

Pohjatutkimus

Vastaava työnjohtaja., pääsuunnittelija

KVV -ja iv-vastaava

Pääpiirustukset (sis. Asemapiirustuksen)

Rakennepiirustukset (sis. Perustuksen mittaohjeen)

Energiatodistus

Sähkösuunnitelma

Lvi-suunnitelma

Kiintokalustesuunnitelma

Lattialämmityssuunnitelma

Maalämpösuunnitelma ja laskelma

Perustussuunnitelma

Työmaan aikataulutus

Me Kilpailija

Maansiirtovaihe
Tontin raivaus ja puiden kaato

Mittauskeskus ja työmaa-aikainen sähkö

Maadoituskuparin kaivuu ja asennus

Työmaan vesipiste ja mittarikytkentä.

Maansiirtotyöt, suodatinkankaat

Salaojitus, sadevesikaivot ja putket, pvk, verkkoliitos

Varausputket sähkölle, vedelle, maalämmölle ym.

Sisä- ja ulkotäytöt, routaeristys ja perusmuurilevy

Radon putkitus

Maansiirto kokonaisurakointi (-100mm valmispinta)

Sorat ja sepelit

Louhinta

Täytemaan ajo tontille/tontilta

Nurmikenttä + istutukset

Me Kilpailija

Raudoitus

Betonivalu

Sokkelin mittaus

Sokkelin muuraus

Korotusvalut

Ontelot ja nosturi

Ontelovalu

Tuuletuspaalut

Patolevy ja listoitus

Sokkelin tasoiteslammaus serpo 137 oikaisulaasti

Kantavien linjojen korotusvalu tai muuraus

Me Kilpailija

Talopakettitoimitus
Talopaketti, tarvikkeet ja asennus 

Talopaketin jatkotyöt (parvekkeet, katokset)

Talopakettiasennuksen telineet

Telinetyöt asennuksen yhteydessä

Talopaketin tuenta, puutavara

Tarvikkeiden vastaanotto ja suojaus

Postilaatikko

Me Kilpailija

Ikkunat ja ulko-ovet
MSEL-ikkunat

Karmitiivistys

Pääulko-ovi (smyygit ja pielilaudat)

Muut ulko-ovet

Ulko-ovien painikkeet ja lukot

Smyygit ja pielilaudat koristeineen

Ikkunoiden vesipellit

Ulko-ovien vesipellit

Helojen asennus

Ikkunapesu

Me Kilpailija

Lattia (alakerta)
Ontelon timanttisahaukset

Läpivientiputkien asennus (lvi)

Sokkelinsisäpinnan eristys

Saumojen tiivistys

Lattiaeristys 250mm

Raudoitusverkon 6/150 asennus

Raudoitusverkon korokepalojen asennus

Kaivojen asennus korkoon

Seinien valusuojaus

Lattiavalu ja hionta

Lattiapinnan alusta

Parketti

Liikuntasaumalistojen asennus

Me Kilpailija

Suunnittelu ja aloitus
Kantava runko

Rakennuksen rungon tuentaan tarvittava puutavara

Kantavan rungon lämmöneriste

Höyrynsulkumuovi tai Spu eriste

Koolaus

Sisäverhouslevy

Ulkoseinien levypintojen tasoitus

Ulkoseinien levypintojen pohja ja pintamaalaus

Jalkalistat

Ulko-ovien peitelistat

Tuulensuojalevy

Ulkoverhouksen koolaus

Pohjamaalattu ulkoverhous

Erotuslistat

Nurkkalaudat

Ulkopuolinen pintamaalaus 

Karmien tiivistusnauha

Me Kilpailija

Perustus
Paalupisteiden merkkaus ja paalutus

Anturamuotti

Me Kilpailija
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Väliseinät
Kevyen väliseinän runko

Kantavan väliseinän runko

Puurunkoisen seinän eristevilla

Sisäverhouskipsilevy erikoiskova

Väliovet

Väliovien painikkeet ja -lukot

Väliseinien levypintojen tasoitus

Väliseinien levypintojen pohja ja pintamaalaus

Ovien peitelistoitus

Märkätilojen seinät puurunkoiset

Tapetointi (sovitaan erikseen)

Jalkalistat

Kynnykset

Me Kilpailija

Vesikatto ja yläpohja
Tuulenohjauspahvit

Lumieste

Talotikas

Tarvittava kattosilta ja lapetikas

Sadevesikourut ja syöksytorvet
Vesikaton läpiviennit 4* Radon, iv-poisto, viemärituuletus, liesit

Räystään otsalaudat

Räystään aluslaudat

Vesikate

Kattoristikot ja muut kantavat rakenteet

Aluskate ja ruoteet

Yläpohjan puhallusvilla

Spu-eriste

Koolaus

Harvalaudoitus

Kipsilevytys

Kipsiroiskepinta

Kulkusilta tarvittavin osin

Me Kilpailija

Välipohja (2krs talot)
Kipsiroiskepinta alakerran sisäkattoon

Ruiskutasoitus

Kipsilevytys

Koolaus

Harvalaudoitus

Rakennuspaperi tai kangas

Äänieristevilloitus 100mm

Posi-palkisto

OBS lattialevy 22mm

Kosteussulku

Vahapaperi

Kipsipumppaus

Lattiapinnan alusta

Parketti (2. krs lattiapinta)

Liikuntasaumalistojen asennus

Me Kilpailija

Kalusteet ja kodinkoneet
Vaatehuoneissa kiskot, kannakkeet ja hyllylevyt

Keittiön mittaus ja tilaus

Keittiö suunnitelman mukaan

Kiintokalusteet (kuvien mukaisesti)

Kodinkoneet,jk,vk,pk, apk, uuni, keittotaso

Asennustyöurakka

Kalusteiden vastaanotto ja sisäänkanto

Me Kilpailija

Parvekkeet, katokset ja terassit
Kantavat pilarit, palkit, reikälevyt ja ankkurinaulat

Katoksen aluslaudat

Puuterassin kantavat rakenteet

Pintalaudoitus rst ruuveilla

Kaiderimoitus

Me Kilpailija

Sisustus
Sisäkattojen pintamateriaali makuuhuoneet kipsiroiske

Sisäkattojen pintamateriaali yleiset tilat kipsiroiske

Sisäkattojen pintamateriaali keittiö kipsiroiske

Sisäkattojen pintamateriaali vaatehuoneet kipsiroiske

Wc katon pintamateriaali; paneli valkolakattu

Wc-lattian ja seinien laatoituts

Pesuhuoneen katon pintamateriaali; paneli valkolakattu

Pesuhuoneen lattian ja seinien laatoitus

Saunan lattian laatoitus ja kahden laatan nosto seinälle

Sauna; tervaleppäpaneli

Kodinhoitohuoneen lattian laatoitus ja  yhden laatan nosto

Kodinhoitohuoneen kaappien välitilan laatoitus

Kodinhoitohuoneen seinien maalaus

Kodinhoitohuoneen katon pintamateriaali; paneli valkolakattu

Keittiön välitilan laatoitus

Seinien maalaus asiakkaan valitseman värin mukaan

Laminaatti tai parketti asiakkaan valinnan mukaisesti

Jalkalistoitukset

Ovilistoitukset

Materiaalin vastaanotto ja sisäänkanto

Sisustusuunnittelija

Me Kilpailija

Sauna
Saunan muotolauteet

Saunan kattopaneelit

Saunan seinäpaneelit

Alaslaskut

Spu-levyt

Lattian vesieristys

Saunan lattialaatat

Saunan lasiseinä L,T tai kokoseinä-malli

Kiuas Harvia Cilindro

Me Kilpailija

Lauteen läpivientikehys

Kuituvalot

Asennustyöt

Me Kilpailija
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Lämmitys
Maalämpöpumppu

Keruupiirin asennus ja muovihitsaustyöt

Puskurivaraaja (jos kylpyamme)

Tarvikkeet ja asennus

Maalämmön käyttöönotto ja käyttökoulutus

Porausraportti

Me Kilpailija

Lattialämmitys
Lattialämmityssuunnitelma

Lattialämmitysputkiston asennus ja kiinnikkeet

Jakotukin telineet

Jakotukit ja asennus

Lattialämmitysputkiston koepaineistus

Lattialämmitysputkiston täyttö ja ilmaus

Lattialämmityksen käyttöönotto -ja säätö

Me Kilpailija

Iv-kone (suunnitelman mukaan)

iv-putket

iv-eristeet (villa, armaflex)

Radonputki

Radon armaflex eristys

Liesituulettimen huippuimuri

Liesituulettimen iv-kanava katolle

Liesituulettimen iv-kanavan paloeristys verkkovillalla

Äänenvaimentimet

Katon läpivientisarjat, huippuimurit ja tuuletusputket

Lvi-kokonaisurakointi

Liesituuletin (laskettu kodinkoneisiin)

Me Kilpailija Muut
Rakennusaikainen siivous

Jätteen poisvienti

Loppusiivous

Lukkojärjestelmä Abloy-Sento

Telineet

Tarviketoimituksien vastaanotto

Lumityöt

Tarvikkeiden suojaus

Me Kilpailija

Sähkö
Suunnittelu ja asiakaskäynti suunnitteluvaiheessa

Perustarvikkeet, joista sovitaan erikseen

Led-valaisimet

Ulkoseinien valot

Sähkön kokonaisurakointi

Me Kilpailija

Takka
Takka

Hormi

Hormin pellitykset

Eduspelti tai lasi

Sisäänkanto

Me Kilpailija

Portaat
Mittaus

Portaat

Kaiteet

Asennus

Asennuksen aputyöt

Sisäänkanto

Me Kilpailija

LVI
Viemäriputket ja osat

Lattiakaivot ja kannet

Wc-istuimet IDO Seven D

Käyttövesiputket ja hanakulmat

Hanakulmat

Pintaan asennettavat putket (pinnoitettu)

Hanat Oras optima perus

Suihkusekoittajat Oras optima perus

Suihkusetti Oras Optima perus

Me Kilpailija

Laadunvalvonta (VTT)
Yleinen laadunvalvonta

Ilmatiiveysmittaus (tarvittaessa lämpökuvaus)

Betonilaatan kosteuden mittaus

Käyttöveden painekoe

Ilmamäärien mittaus

Me Kilpailija

Kun kilpailutus on valmis
ja luotettava yhteistyökumppani 
on löytynyt, voidaan taloprojekti 

potkaista käyntiin.
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