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Tervetuloa meille! Kädessäsi on Design-Talon
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Vastaava päätoimittaja
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Pekka Bau, Tapio Vyörykkä /
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Meillä on Pohjolan Design-Talo Oy:n
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Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
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toimittaja

Meillä

4

5

Meillä
Design-Talossa

K

Irti mallistoista
– intohimoisesti
asiakkaan asialla!
Asiakkaamme toivovat yhä
yksilöllisempiä koteja. Oma on
oma vasta, kun ratkaisut on saanut
itse määritellä. Kehitys sopii meille
– asiakkaidemme toiveet ovat
aina ohjanneet toimintaamme.

oko yrityksemme historia lähtee
asiakkaiden kuulemisesta ja oman
kodin rakentamisen helpottamises
ta. Sisäsivuilla yrityksemme perustaja Esa
Kurkela kertoo yrittäjätarinansa. Esa kertoo
kokemuksistaan ja luomastaan asiakasläh
töisestä kulttuurista, joka on vienyt meidät
alan edelläkävijäksi. Esa kertoo myös, mihin
oman kodin rakentaminen on kehittymässä
ja miksi luovumme talomallistoista!
Meidät tunnetaan parhaiten muutto
valmisrakentamisen kehittämisestä ja
ratkaisuista, missä olemme markkina
johtaja Suomessa. Satojen muuttovalmiiden
omakotitalojen rakentaminen asiakkaiden
mieltymysten mukaisesti vuosittain ympäri
Suomea ei ole aivan vähäinen ponnistus. Pal
velukykymme selkärankana on osaava kump
paniverkostomme, sitoutunut henkilöstöm
me ja oma tuotannonohjausjärjestelmämme,
jonka kautta asiakkaamme voivat seurata
projektinsa etenemistä reaaliaikaisesti.
Maailman muuttuu ja niin muuttuvat
suomalaistenkin ajatukset oman kodin
rakentamisesta. Kiinnostus sisustami
seen ja muihin oman kodin ratkaisujen
suunnitteluun on kasvanut merkittävästi
viime vuosikymmenen aikana. Olemme
vastanneet asiakkaiden toiveisiin tarjoa
malla mahdollisuuden asumisen intohi
mojen toteuttamiseen: talomme ovat olleet
muunneltavia vuodesta 2008 ja ”Suunnit
telu sallittu” -teemalla olemme tarjonneet

varsin vapaata suunnittelua vuosien ajan.
Kun muutostoiveet ovat olleet erityisen
moninaisia, olemme palvelleet asiakkai
tamme luonnossuunnittelulla.
Muutos talomallistopohjaisesta toimin
nasta on ollut suuri, mutta kokemukset
ovat olleet hyviä! On aika jatkaa eteenpäin.
Yli 4 000 asiakastarinan kokemusten
päälle on hyvä rakentaa lisää. On itsestään
selvää, että asiakkaamme ansaitsevat enem
män kuin toimiala yleisesti ottaen kykenee
tarjoamaan. Parempaa palvelua, vaivatto
muutta, omien visioiden ja asumisen into
himojen toteuttamista – jotakin, mikä tekee
kodista tunnetasolla juuri oman kodin.
Johtopäätös on selvä: talomallistojen
aikakausi on auttamatta ohi! On kuluttajan
vapaiden valintojen aika.
Olemme kahden vuoden projektilla
kehittäneet toimintamallin, jolla voimme
tarjota asiakkaillemme täydellisen valin
nan vapauden säilyttäen samalla kykymme
palvella kustannustehokkaasti.
Valitse ja muokkaa pohjaratkaisusta elä
mäsi kartta. Yhdistä se puhuttelevaan ulko
asuun ja haluamiisi lämmitysjärjestelmiin
ja muihin teknisiin ratkaisuihin. Sisusta
kotisi juuri perheesi asumisen intohimojen
mukaan. Kotiräätäleiksi muuttuvat myy
jämme palvelevat asiantuntevasti.
Kerro millaisen kodin ja millaisella
palvelusisällöllä haluat – me toteutamme
unelmasi!

SAKU SIPOLA
Toimitusjohtaja
Pohjolan Design-Talo Oy
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Siellä & täällä

MONEN
MUOTIN
MUKAAN

Suomalaisten
asumistoiveet
rikkovat
totuttuja rajoja.

M

illainen koti sopii sinul
le? Jos olet perheellinen,
vastaus kuuluisi: iso
omakotitalo. Jos taas
olet pariskunnan toinen puolisko,
valinta voisi osua keskusta-asuntoon
tai pieneen rivarinpätkään. Sink
kuna sinulle sopivin olisi yksiö ker
rostalossa. Millainen elämänvaihe,
sellainen koti, kuuluu vanha totuus.
Mutta haluatko asua juuri näin?
Onko elämäntilanteen tarkoitettava
tiettyä asumistapaa? Yhä useamman
mielestä ei. Viimeaikaiset tutkimuk
set ja tilastot osoittavat asumis
toiveiden moninaistuneen.

Ilona Ilottu

ONKO ELÄMÄNTILAN
TEEN TARKOITETTAVA
TIETTYÄ ASUMISTAPAA?
YHÄ USEAMMAN
MIELESTÄ EI.

Maailmalla ”dinkit” (double in
come, no kids eli kahden ansiotulot,
ei lapsia) ovat yksi talotoimittajien
tärkeimmistä kohderyhmistä.
Suomessakin kiinteistönvälitys
firmojen Huoneistokeskus ja SKV
teettämistä kyselyistä nousivat
esiin juuri pariskunnat, jotka
keskustakaksioiden sijaan hakevat
tilaa sekä asunnon sisältä että sen
ympäriltä. Monilla on myös varaa
toteuttaa toiveensa.
Asumisessa ei viime kädessä ole
kyse neliöistä eikä edes talotyypistä.
Emme halua enää kangistua kaavoi
hin elämässämme – miksi siis suos
tuisimme sellaiseen kodeissamme?
Vanhaa totuutta onkin korkea aika
muuttaa uuteen muotoon. Millainen
elämäntapa, sellainen koti.
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Siellä & täällä
VALTIO VEI, TALO TOI
Design-Talo otti vuoden alussa ennakko
luulottomalla tavalla kantaa valtion kehysriihen
leikkauksiin. Suomen johtava muuttovalmiiden
omakotitalojen rakentaja hyvitti huhtikuun
loppuun asti tekemissään talokaupoissa
asiakkaittensa lapsilisämenetykset koko jäljellä
olevalta lapsilisän maksuajalta. Tempauksella
haluttiin muistuttaa kaikkein edullisimpien
neliöiden syntyvän juuri pientaloihin.

85 %
KIINTEISTÖVÄLITTÄJISTÄ USKOO, ETTÄ
OMAKOTITALOJEN
OSTAJAT ETSIVÄT
NYT MUUTTOVALMIITA KOHTEITA.

Lähde: Kiinteistömaailman Kiinteistön
välittäjäbarometri, maaliskuu 2014

Rakkauden
ryytimaa
Askel ryytimaasta huoneisiin
olkoon paljon pienempi kuin
kadulta tai maantieltä puu
tarhaan, sanoi aikoinaan arkkitehti Alvar Aalto. Juuri Aalto
ja puutarha – muodossa
”Puu-Tarha” – ovat teemoina

tulevan kesän Asuntomessuilla Jyväskylässä. Asuntomessujen keskelle kasvaa
kokonainen puutarhanäyttely
mallipihoineen, josta riittää
ideoita ja vinkkejä omallekin
palstallekin vietäväksi.

Huomisen kodit ovat
yhä enemmän asukkaitten itsensä suunnittelemia. Näin ennakoi
kansainvälinen trenditoimisto PSFK asumista
koskevassa raportissaan.

Jyväskylän
aalloilla ja
Kalajoen
hiekoilla
Kalenteri esiin:
tulevana kesänä
on sekä Asuntomessut että Lomaasuntomessut.

Suomen Asuntomessujen ja
Kalajoen kaupungin järjestämät messut ovat järjestyksessään 11. valtakunnalliset
Loma-asuntomessut. Heti
juhannuksen jälkeen avautuvat messuportit ovat auki
yhteensä kaksi viikkoa.
Vuoden 2014 Asuntomessut taas järjestetään
Jyväskylän Äijälänrannassa.
Ovet koteihin avautuvat 
11. heinäkuuta. Kuukauden
kestävät Asuntomessut
esittelevät uusimmat asumisen trendit ja innovaatiot,
sisustamisen ideat sekä
messukoteihin muuttavien
asukkaiden tarinat.

KIMALTELEVAT
AURINKOHIEKAT
Vuoden 2014 Loma-asuntomessut nousevat ainutlaatuiseen ympäristöön keskelle
luontoa, mutta kuitenkin
palvelujen äärelle.
Aurinkohiekkojen messualueelle toteutuu 28 rakennusta neljään erityyppiseen
kortteliin. Yhteensä noin 10
hehtaarin messualueella on
edustettuina sekä perinteistä
loma-asumista että modernimpaa lomarakentamista.
Loma-asunnot sijaitsevat
Aurinkolammen rannalla
ja useasta kohteesta on
merinäköala.

Messukohteet ovat
pääosin puusta ja hirrestä
rakennettuja loma-asuntoja.
Kivipintaa nähdään tehosteina muutamissa kohteissa,
päämateriaalina sitä on
käytetty kahdessa kohteessa. Messukohteiden pihoissa
huomio kiinnittyy siihen, että
mitään istuksia tai puutarhoja uniikille hiekalle ei toteuteta. Näin piharatkaisuissa kunnioitetaan olemassa
olevaa luontoa.
KOMEA ÄIJÄLÄNRANTA
Tänä vuonna Asuntomessuilla esitellään erilaisia
asumisratkaisuja laajasti.
Jyväsjärven rannalla sijaitsevalla messualueella on
yhteensä 37 pientaloa sekä
13-kerroksinen tornitalo,
Jyväskylän Maailmanpylväs.
Halutessaan messuvieras
voi valita oman reittinsä
yhteensä neljästä teemasta,
joista jokaiselle on nostettu
6–10 mielenkiintoista ja
persoonallista kohdetta sekä
messualueella että kaupungilla. Asiantuntijoiden suosit-

telemia Aalto-, Puutarha-,
Äijä- ja Lapsiperhereittejä
voi kiertää omatoimisesti
kohteelta toiselle teema
kartan avulla.
Värikäs messukuukausi huipentuu elokuun 8.
Messujen Yöhön, jolloin
Asuntomessut ovat histo
riansa ensimmäistä kertaa
avoinna myös yöaikaan.
Pimenevä ilta ja läheinen
Jyväsjärvi tarjoavat lavasteet tapahtumalle, jonka
pääosassa on messukotien
ja -alueen valaistus.
Messukohteiden ja
aluevalaistuksen lisäksi
Jyväsjärven rannan tuntumassa kohoavan 13-kerroksisen Maailmanpylvään
julkisivuun toteutetaan
palkitun valotaitelija Kari
Kolan monitaideteos
”Maailma elää”. Yhden
illan ajan tornitalo muuntuu pienoismaailmaksi,
jossa liikutaan arkisista
askareista taianomaiseen
unimaailmaan.
Teksti: Suomen Asuntomessut
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Siellä & täällä
Sisustusinspiraatiota
etsivän kannattaa suunnata
polkunsa kasvitieteelliseen
puutarhaan. Uusin trendi
on nimittäin eksoottisten
kasvien ja kukkien värikirjo.
Nousussa ovat sävyt, kuten
pinkki orkidea ja tumma
viinirypäle. Pehmeät pastellit sopivat erityisen hyvin
vaaleisiin ja lämpimiin puulaatuihin, kuten koivuun ja
tammeen. Hehkuvimmat
taas energisoivat valkean sisustuksen ja vievät ajatukset
päiväntasaajalle. Kukapa ei
haluaisi herätä Seychelleillä?

MEITÄ FIKSUMPI?
Arvioidaan, että vuonna 2020
maailmassa on yli 30 miljardia internetiin liittynyttä laitetta. Monet
nykypäivän ”tyhmät” koneet jääkaapeista valaisimiin ovat tulleet
niin älykkäiksi, että ne pystyvät
seuraamaan asukkaitten tapoja
ja sopeutumaan niihin. Kehitys
kulkee niin huimaa vauhtia, ettei
kukaan pysty varmasti sanomaan,
mitä seurauksia älykkäillä kodeilla
tulee olemaan niissä asuvien
ihmisten elämään. Toisaalta, älykkäimmätkin koneet ovat lopulta
ihmisen älyn tuotoksia. Ehkä me
olemme niille riittävän fiksuja.

606
milj. €

SUMMA JONKA
SUOMALAISET
KULUTTIVAT KOTI
PUUTARHOIHINSA
VIIME VUONNA.

Terassikausi alkaa
Kun linnut muuttavat pohjoiseen,
ihmiset muuttavat ulos.
Mikä huone suomalaisissa
kodeissa on muuttunut
eniten viimeisen 20 vuoden
aikana? Keittiö, joka on
päässyt erillisestä huoneesta keskelle kaikkea? Vai
kylpyhuone, josta on tullut
paitsi peseytymisen myös
hemmottelun paikka?
Vahvoja kilpailijoita
molemmat, mutta voittaja
löytyy muualta. Tarkemmin
sanottuna ulkoa. Merkittävin muutos suomalaisten kodeissa on nimittäin
terassi. Kun ennen myynti-

ilmoituksissa mainittiin
asunnon neliöt, nyt niiden
lisäksi kerrotaan terassin
pinta-ala. Sama ilmiö näkyy
lomakodeissa.
Mikä meidät suomalaiset
on sitten saanut hurahtamaan terasseihin? Vaikka
emme olekaan siirtyneet
maapallolla eteläisemmille leveysasteille, olemme
ehkä oppineet elämään
hiukan etelämaalaisemmin.
Heti kun aurinko paistaa ja
elohopea ylittää ratkaisevan
15 asteen rajan, uskaltau-

dumme ulos neljän seinän
sisältä. Lämmitämme grillin
ja nautimme sen antimista
siellä, missä ne maistuvat
parhaimmilta. Kannamme
läppärin keinutuoliin ja
puuhastelemme pihamaalla.
Lepäämme ja leikimme.
Terassit kutsuvat tulevana kesänä myös Kalajoen
loma-asuntomessuille.
Erilaisia ratkaisuja on tarjolla
peräti 2000 neliön verran.
Treffien sopiminen terassille
ei ole koskaan ollut näin
houkuttelevaa.
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Design-Talon
perustaja
Esa Kurkela:

”EDELLÄKÄVIJÄN
ON OLTAVA
ROHKEASTI
ERILAINEN”
teksti Juha Salmi
kuvitus Ilona Ilottu

Esa Kurkela juhlii 35-vuotista yrittäjäuraansa mullistamalla pientalomarkkinoiden toimintatavat jälleen kerran.
Design-Talo luopuu talomallistoista ja tarjoaa entistä
yksilöllisempiä koteja. Edelläkävijyys ja asiakkaiden
toiveiden aistiminen on tuttua yhtiön perustajalle
Esa Kurkelalle. Hän on pientalorakentamisen grand
old man ja visionääri, jolta ideat ja usko eivät lopu:
”Menestyjät aistivat muita nopeammin asiakkaiden
toiveiden muutokset ja myös toimivat niiden mukaan
– menestyjät kulkevat usein vastavirtaan.”

Meillä
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sa Kurkelan moni
polvinen ura pientalo
markkinoilla alkoi
vuonna 1972, kun hän
meni valmistuttuaan
rakennuspäälliköksi
teollisuusneuvos
Veijo Sydänmetsän luotsaamaan
Pyhännän Rakennustuotteeseen.
Se oli tuolloin juuri käynnistämässä
Jukka-talojen tuotantoa.
”Sain arvokasta oppia – sellaista
johtaja- ja yrittäjäkoulutusta, jota
mitkään opinahjot eivät pysty tarjoa
maan. Alusta lähtien yrittäjyys kyti
ajatuksissani. Ensimmäisen aske
leen sillä polulla otin vuonna 1975,
kun yhdessä Sydänmetsän kanssa
perustimme Rakennuskartio Oy:n.
Olin siinä vähemmistöosakkaana ja
toimitusjohtajana”, Kurkela kertoo.
Tarina alkoi talopakettien
läpimurrosta
Palo aivan oman yrityksen perus
tamiseen voitti kuitenkin pian, ja

vuonna 1979 Kurkela perusti ystä
vänsä, taitavan markkinointimiehen
Raimo Huuskon kanssa Mitta-Talo
Oy:n. Elettiin aikaa, jolloin talopa
keteista rakentaminen alkoi yleistyä
edullisten aravalainojen vauhditta
mana. Mitta-Talot iski kasvavaan
hartiapankkimarkkinaan Yhdysval
loista tutulla pre cut -rakennejärjes
telmällä, jossa omakotirakentajalle
toimitetaan puutavara määrämit
taan katkottuna asennusohjeineen.
”Kehitimme pre cutista suoma
laisille sopivan version. Teimme
sarjakuvatyyppisen ohjekirjan, jossa
neuvottiin talopaketin kokoaminen
vaihe vaiheelta. Siitä tuli niin suo
sittu, että niitä löytyi jopa kilpaili
joiden työmailta.”
”Kasvoimme nopeasti. Henkilö
kunta oli poikkeuksellisen nuori,
innostunut ja sitoutunut. Vielä vuo
sien päästä monet tulivat sanomaan,
että Mitta-Talo on ollut heille elä
mänsä paras työpaikka. Menestyk
semme palkittiin niin paikallisella

kuin alueellisella yrittäjäpalkinnol
la, ja vuoden 1983 asuntomessuilla
voitimme yleisöäänestyksen.”
Muuttovalmiiden pientalojen
ensimmäinen haaste
Yksilöllisesti suunniteltujen pien
talojen kysyntä kasvoi kuitenkin
voimakkaasti, minkä vuoksi MittaTalokin siirtyi yksilöllisten pien
talopakettien valmistajaksi. Tämä
toteutettiin alueellisen arkkitehti
verkoston avulla.
”Koulutimme suunnittelijat
tuntemaan rakenneratkaisumme
ja toivotut detaljivaihtoehdot.
Markkinoinnin uutena palveluna
asiakas sai tarjousluonnoksen,
jossa oli huomioitu hänen toiveensa
ja tontin asettamat vaatimukset.
Pian markkinoilta alkoi kuulua yhä
vahvempi viesti siitä, että asiakkaat
haluavat talonsa pidemmälle val
miina – jopa avaimet käteen.”
Vaatimus tuntui Mitta-Taloissa
kin aluksi kohtuuttoman riskialttiil

ta. Arveltiin, ettei kukaan todelli
suudessa haluaisi maksaa talostaan
riskin vaatimaa hintaa. Yhtiö päätti
kuitenkin kokeilla valmiiksi raken
tamista Kemin seudulla.
”Rakensimme parikymmentä
taloa sisustamista vaille valmiiksi.
Kaikki meni hyvin niin teknisesti
kuin taloudellisesti. Kun tieto onnis
tuneesta kokeilusta levisi myyjä
organisaatioomme, niin meiltä
vaadittiin tätä ”viittä vaille valmis”
-tuotetta myyntiin koko maan
alueelle. Epäröin pitkään, mutta
annoin lopulta periksi. Se oli virhe,
sillä homma karkasi pian käsistä.
Emme hallinneet yksilöllisten talo
jen avaimet käteen -rakentamista
koko Suomen alueella.”
Konkurssi oli kova paikka
Ensimmäisten vaikeuksien ilmettyä
perustettiin alueellisista kauppapis
teistä koostuva franchising-ketju.
Mitta-Talo Oy hoiti markkinoinnin
ja suunnittelun, Mitta-Talokauppiaat

”Menestyminen yritystoiminnassa
on kuin marjastus. Parhaat tulokset
saat etsimällä uudet, koskemattomat
marjamaat”, sanoo Design-Talon
perustaja Esa Kurkela.

Design-Talon tarina

1979

1983

1989

1990

2000

2010

2014

Esa Kurkela perusti
yhdessä Raimo Huuskon
kanssa Mitta-Talo Oy:n.

Mitta-Talo voitti yleisöäänestyksen Kuusan
kosken asuntomessuilla.

Mitta-Talo Oy kaatui
luottotappioihin.

Esa Kurkela perusti Pohjolan
Design-Talo Oy:n. Muutto
valmiiden pientalojen kehittämisen lähtökohtana olivat
pientalojen tuoteosajako ja
verkostoyhteistyö.

Pohjolan Design-Talo Oy
päätti keskittyä muutto
valmiiden pientalojen
tuotantoon.

Vuodesta 2010 lähtien
Pohjolan Design-Talo
Oy on ollut muuttovalmiiden pientalotoimitusten markkina
johtaja yli 20 %:n
osuudella.

Pohjolan Design-Talo
Oy tuo markkinoille
täysin uuden palvelu
mallin. Talomallistoista luovutaan,
yksilöllinen palvelu
korostuu.

Yhtiö kehitti pre cut
-rakennejärjestelmän
suomalaisen version,
loi alueellisen arkkitehtiverkoston ja muodosti
alueellisista kauppapisteistä franchisingketjun.

”Kukaan ei
lähde ainakaan
heti perään.”

Mahdollisuudet oman
kodin yksilöintiin ovat
laajentuneet vuosittain.
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PERINTEINEN
TALOMALLISTOIHIN
PERUSTUVA
PALVELUMALLI
ON TULLUT
TIENSÄ PÄÄHÄN.
myynnin ja rakentamisen. Kauppiaat
eivät kuitenkaan kyenneet hallit
semaan omaa liiketoimintaansa ja
luottotappiot romahduttivat maksu
kyvyn. Konkurssi oli väistämätön.
”Se oli elämäni kovin paikka.
Olin laittanut nimeni takaajaksi
liian moneen paperiin. Jouduin
kokemaan tunteita ja asioita, joita
en soisi tapahtuvan pahimmille vi
hamiehillenikään. Siinä tilanteessa
laiha lohtu oli monen toteamus siitä,
että konkurssi ei ollut minun vikani.
Lopulta kuin ihmeen kautta selvisin
yhdeksän miljoonan markan vas
tuista muutamassa vuodessa.”
Käytännössä tuo ihme tarkoitti
päävelkojien kanssa neuvoteltua
akordi-sopimusta, jonka perusteella
Kurkela sai maksaa lainansa takai
sin itselleen jääneiden Keminmaan
ja Rovaniemen kauppapisteiden
tuotoilla. Konkurssipesän osti Kesä
tunturi Oy, mutta varsinainen liike
toiminta siirtyi Harjavalta Oy:lle.
”Omakotitalojen rakentami
nen valmiiksi samanaikaisesti
eri puolille Suomea oli riski, joka
kaatoi Mitta-Talo Oy:n. Asiakastar
ve ja unelma niiden täyttämisestä
kaiversi kuitenkin edelleen mieltäni.
Annoin Harjavalta Oy:n tehdasliike
toiminnan johdolle seikkaperäisen
kuvauksen siitä, mihin toimialaa

tulisi luotsata. Tämä ei kuitenkaan
ollut heidän juttunsa. Sen vuoksi
perustin vuonna 1989 uuden yhtiön,
Pohjolan Design-Talo Oy:n.”
Uusi perusta tuoteosakaupasta
ja verkostoyhteistyöstä
Kurkela istui Mitta-Talojen loppu
vaiheessa silloisen Puutaloteollisuus
ry:n hallituksessa. VTT:n aloitteesta
siellä oli pohdittu tuoteosakauppaan
perustuvaa konseptia, jossa pientalo voitaisiin rakentaa hallitusti
valmiiksi. Teollisuus sanoi kiitos
ei, mutta Kurkela palasi asiaan
konkurssista selvittyään.
Hän sai näköalapaikan professori
Alpo Rantamaunuksen johta
massa RATA 2000 -hankkeessa
ja ryhtyi monien asiantuntijoiden
tuella rakentamaan uutta perustusta
avaimet käteen -rakentamiselle.
Syntyi idea tuoteosajakoon perustu
vasta rakennuksen ”viipaloinnista”
itsenäisesti toteutettaviin osiin
sisältäen suunnittelun, hankinnat,
asennuksen ja vastuun loppu
tuloksesta. Enää puuttuivat hyvät
ja luotettavat tekijät.
”Pientaloteollisuus ei ollut tottu
nut toimimaan kumppanuus-peri
aatteella, joten tarvittiin kulttuurin
muutos. Siinä isona apuna olivat
markkinointiguru Timo Ropen opit

pk-yritysten verkostoyhteistyön
filosofiasta. Lapin TE-keskuksen
työvoimakoulutuksen tuella
järjestimme eri paikkakunnilla
useita suosittuja tilaisuuksia, 
joissa etsimme edistyksellisiä
yrityksiä kumppaneiksi.”
”Meillä oli näkemys ja tieto
mitä pitää tehdä ja miten, mutta
rohkeus tarvittaviin toimenpiteisiin
puuttui. Kun kysyin neuvoa enti
seltä esimieheltäni Veijo Sydän
metsältä, hän oli hetken hiljaa,
koputteli piippunsa tyhjäksi ja
sanoi: ’Sinä saatat siinä onnistua,
mutta kukaan ei lähde ainakaan
heti perään.’ Tämä kommentti lisäsi
uskoani ja intoa lähteä liikkeelle.”
Talopaketeista muutto
valmiisiin omakotitaloihin
Usean vuoden ”puuhastelun” jäl
keen lopullisen sysäyksen keskitty
miselle muuttovalmiiden talojen toi
mittamiseen antoi Esan keskustelu
poikiensa Ilkan ja Kimmon kanssa.
”Pojat kysyivät: oletko isä varma,
että talojen rakentaminen valmiik
si on tuottoisa ja oikea ratkaisu.
Sanoin, että sataprosenttisen varma.
Pojat sanoivat, että keskitytään
sitten siihen ja jätetään kaikki talo
pakettien myynti pois. Se oli siinä.”
Muutos vaati rajuja toimenpiteitä.
Koko myyntiorganisaatio oli vaih
dettava. Entisiltä myyjiltä puuttui
rohkeus tehdä kolme kertaa suurem
pi kauppa asiakkaalle kuin ennen.
Tulokset rupesivat kuitenkin heti
näkymään. Pohjolan Design-Talosta
tuli gaselliyritys, joka tuplasi liike
vaihtonsa kolmena vuonna peräkkäin
ja teki sen vielä kannattavasti. Esa
Kurkela antoi pian ”pysyvästi latua”
pojilleen ja yhtiössä toteutettiin su
kupolvenvaihdos 2000-luvun alussa.
”Muuttovalmiiden pientalojen
rakentaminen on sittemmin yleis
tynyt. Monet hyvät toimintamallit
on kopioitu – joskus onnistuneesti,
joskus huonommalla menestyksel
lä. Design-Talon näkökulmasta on
jälleen uusi hetki erottua kilpaili
joista”, Kurkela toteaa.

Talotehdas ei määrää kaapin
paikkaa Design-Talojen uudessa
palvelumallissa.

Yksilöllisyyden vallankumous
pientalopalveluissa
”Perinteinen talomallistoihin
perustuva palvelumalli on tullut
tiensä päähän. Kokemuksemme
muuttovalmiiden omakotitalojen
markkinajohtajana on vahvistanut
käsitystämme siitä, että asiakkaita
on palveltava täysin uudella tavalla
ja yksilöllisesti, jotta koti täyttää toi
veet ja palvelee asumisen arvostuk
sia parhaalla mahdollisella tavalla.
Olemmekin päättäneet luopua ko
konaan talomallistoista ja panostaa
asiakaskohtaiseen suunnitteluun.”
Kurkela korostaa, että valitut
tekniset järjestelmät fiksusti vakioi
malla voidaan tehdä entistä yksi
löllisempiä taloja kustannustehok
kaasti, jopa entistä edullisemmin.

Talon suunnitteluratkaisujen
lisäksi Design-Talon rakennuttavat
asiakkaat saavat valita aiempaa va
paammin talon valmiusasteen: tutun
muuttovalmiin vaihtoehdon, täydelli
sen sisustamisen vapauden mahdol
listavan Visio-toimitussisällön tai
näitäkin täydellisemmän toteutuksen.
Palvelumallin muutos tulee Kur
kelan mukaan olemaan raju, koko
toimialan ja etenkin asiakaskoke
muksen mullistava. Kun rakentaja
perhe saa toteuttaa omat asumisen
intohimonsa yhdistämällä vapaasti
valittavan ja muokattavan pohja
ratkaisun mieluisaan ulkoasuun,
on uuden kodin pääpiirteet pitkälle
ratkaistu. Tekniset ratkaisut pääte
tään laajasta valikoimasta energia
tehokkuuden ja käytettävyyden

näkökulmasta perheen tottumuksia
vastaaviksi. Kokonaisuus viimeis
tellään juuri oman maun mukaisin
sisustusratkaisuin – talotehdas ei
enää määrää kaapin paikkaa!
Yksilöllinen suunnittelu tapahtuu
myyjien – Kotiräätälien – asiantun
tevassa ohjauksessa. Uuden kodin
täysin vapaasti valittavat ratkaisut
syntyvät parissa tunnissa.
”Jälleen kerran olemme siinä tilan
teessa, että asiakkaiden muuttuvista
tarpeista syttyy uusi kipinä uuden
palvelumallin jalostamiseen. Usko
osaamiseemme, jatkuvaan kehittämi
seen sekä intohimoiseen tekemiseem
me on vahva. Haluamme näyttää roh
keasti esimerkkiä. Perässähiihtäjillä
riittää sauvottavaa jatkossakin…”, Esa
Kurkela sanoo. Hieman hymyillen.
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Paret Häggblom fastnade
för Sulkava-huset tack vare
den långa fönsterraden
som går från golv till tak
i vardgasrummet.

Ett hus för tre
generationer
Siv och Jan-Ole Häggblom
drömde om ett modernt,
bekvämt och rymligt sommarhus.
I sitt nya Sulkava-hus kan de
fira somrarna tillsammans
med både barn och barnbarn.

Tiivistelmä
suomeksi
sivulla 23

Meillä
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DET ÄR SKÖNT
ATT BEUNDRA
UTSIKTEN OCH
FÅGELLIVET
FRÅN INSIDAN.
Sulkava 117
kerrosala 117 m2, huoneistoala 102 m2
4 h + k + khh + s

JAG ÖNSKADE MIG
ETT SOMMARHUS
MED ALLA
BEKVÄMLIGHETER.

T

omten som Siv och
Jan-Ole Häggbloms
nya sommarhus står
på ligger cirka 15 ki
lometer från Närpes
centrum, där paret
bor. Tomten längst
ute på en udde har varit i familjens
ägo i årtionden, och tidigare stod där
en liten stuga från 1950-talet.
– Vi hade redan en längre tid
planerat att riva det gamla huset och
bygga ett nytt. Det blev helt enkelt
för trångt i det gamla huset då hela
familjen med barn och barnbarn var
samlad, berättar Jan-Ole.
– Dessutom blev jag mer och mer
trött på att leva primitivt sommarliv,
tillägger Siv. Jag önskade mig ett
sommarhus med alla bekvämlighe
ter så att jag verkligen skulle kunna
koppla av under pensionärsdagarna.
Husanskaffningen drog ut på tiden
eftersom paret i många år väntade på

att Närpes kommun skulle ansluta
området till vatten- och avlopps
nätet. När det väl var gjort började
de se sig om efter husmodeller.
– Vi var på besök hos bekanta som
hade skaffat ett Sulkava-hus från
Design-Talo och vi blev genast för
tjusta i modellen. Speciellt den långa
raden med fönster från golv till tak
tilltalade oss, berättar Jan-Ole.
Nu när Sulkava 117-huset står
på parets tomt har de fri utsikt mot
öppna havet från de stora fönstren.
Ibland ligger nordanvinden på, men
då är det skönt att beundra utsikten
och fågellivet från insidan. Att tom
ten är blåsig har paret Häggblom tagit
i beaktande genom att vända huset så
att man också kan sitta i lä på terras
sen om det blåser hårt från havet.
Ett färdigt hus enligt principen
nycklarna i handen var en självklar
het för paret Häggblom, som inte är
så intresserade av att bygga, och en

Parets son har möblerat huset
och inredningen går i en stram
och modern stil.
Enligt Siv är det öppna köket
välfungerande trots att
det inte är så stort.

Meillä
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TALO KOLMELLE
SUKUPOLVELLE
Siv ja Jan-Ole Häggblom
olivat unelmoineet nykyaikaisesta, mukavasta ja tilavasta kesäasunnosta. Heillä
oli 1950-luvulla rakennettu
kesämökki Närpiön lähistöllä, mutta se oli käynyt jo liian
ahtaaksi. Pariskunta ihastui
Design-Talon Sulkavamalliin käytyään sellaisessa
ystäviensä luona. Erityisesti
suuret ikkunat miellyttivät
pariskuntaa. Häggblomien
uudesta Sulkava 117 -talosta on esteettömät näkymät
merelle. Sieltä kelpaa ihailla
maisemia ja lintujen elämää
viileälläkin kelillä.
Häggblomeille avaimet
käteen -ratkaisu oli itsestään selvä. Muuttovalmis 
oli paitsi vaivaton myös
lopulta kohtuuhintainen.
Siv ja Jan-Ole ovat hyvin

tyytyväisiä Design-Talon
palveluun. Muutostoiveet
toteutettiin ilman ongelmia.
Häggblomit halusivat muun
muassa ylimääräisen makuuhuoneen lasten ja lasten
lasten vierailuja varten.
Ero uuden kesäasunnon ja
vanhan mökin välillä on melkoinen. Uudessa talossa huoneistoala on 102 neliömetriä
ja kaikki mukavuudet mitä voi
toivoa, kuten lattialämmitys,
sähkösauna ja tiskikone. Myös
sisustus on kokonaan uusi.
Sivin ja Jan-Olen talossa
tulevat viettämään aikaa
myös sukulaiset. Osa kesä
viikoista on varattu pojan
ja tyttären omille perheille.
Väkeä tulee riittämään
– jopa niin paljon, että JanOle vitsailee varautuvansa
nukkumaan veneessä.

Huset ligger längst ute
på en udde i Närpes med
fri utsikt mot havet.

färdig lösning blev också förmån
ligare. Jan-Ole och Siv är mycket
nöjda med den service de fick från
Design-Talo, och uppskattar fram
förallt att de kunde göra ändringar
för att anpassa huset efter sina
behov. Bland annat lade paret in
ett extra tredje sovrum för att barn
och barnbarn ska rymmas in, och
offrade istället en extra toalett.
Också köksplaneringen ändrades
så att spisen flyttade plats.
Huset började resas hösten 2013
och i februari 2014 var det klart.
– Vi har inte hittat något som vi
skulle vilja ändra, och inte heller
den ansvariga övervakaren hittade
något att anmärka, konstaterar

Jan-Ole. Överlag är vi väldigt nöjda
både med huset och med den flexibla
servicen. Nu återstår bara att måla
huset, vi har redan valt en färg som
går i cappucino.
Huset på 117 kvadratmeter
har alla bekvämligheter man kan
tänka sig: golvvärme, vattenklosett,
elbastu och diskmaskin. En ganska
stor kontrast till det gamla huset där
diskvattnet hämtades från havet och
värmdes i kastrull.
Också inredningen går i modern
stil. Inga gamla möbler togs med
från det gamla rivna huset, utan allt
skaffades nytt.
– Det är vår son som valt största
delen av möblerna eftersom han

är den som är mest intresserad av
inredning. Han är också den som
hårdast tryckt på för att vi ska bygga
ett nytt hus. Eftersom han inte bor
i Närpes vill han gärna komma hit
om somrarna, berättar Siv.
Framöver är det tänkt att hela
släkten ska vistas tillsammans i
huset under vissa sommarveckor,
medan andra veckor är reserverade
för sonens respektive dotterns
familjer. Jan-Ole trivs för in del på
sjön och åker gärna iväg på längre
resor med sin båt.
– Få se om vi alls själva får plats
här när alla barnbarnen kommer.
Jag kanske får sova i båten, skrattar
Jan-Ole.

Jan-Ole ja Siv Häggblomin
upouusi huvila sijaitsee
vain 15 kilometrin päässä
pariskunnan kodista.
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VAIVATTOMASTI
VAPAA-AJAN
VIETTOON
Huvilamallisto
on uudistunut.
Design-Talon loma-asunnot on
suunniteltu suomalaiseen vapaaaikaan: omaa maisemaa on päästävä
ihailemaan jokaisena vuodenaikana
ja ulkona on voitava olla mahdolli
simman paljon.

Arvostitpa aktiivista harrastamista
tai omaa rauhaa ja rantaa, haluamme
tehdä unelmiesi loma-asunnon to
teuttamisesta niin helppoa kuin suin
kin. Meidän kanssamme rakentaessa
voit merkitä Design-Talosi varman
valmistumispäivän kalenteriin jo
kaupasta sovittaessa – se päivä pitää.
Ja niin pitää myös sovittu hinta.
Saat Design-Talosi juuri sellai
sena kuin haluat: voit esimerkiksi
muuttaa huoneiden sijaintia,
muokata tiloja sisäseinien avulla,
vaikuttaa ikkunoiden määrään, ko
koon ja malleihin, laajentaa terassia
ja muuttaa halutessasi ulkovuorauk

senkin. Asiantuntijamme auttavat
sinua mielellään.
Suomalaisten arkkitehtien suun
nittelemat talomallit ovat tyylik
käitä ja toimivia kokonaisuuksia,
joissa neliöt on käytetty tehokkaasti.
Suomen arvostetuimmilta toimitta
jilta valitsemasi kiinteät kalusteet,
kodinkoneet, mieleisesi sisustus
materiaalit ja tulisijat kuuluvat
Design-Talosi hintaan.
Design-Talon kätevän extranetin
ansiosta voit seurata oman lomaasuntosi edistymistä rennosti noja
tuolista käsin, vaikka tonttisi olisi
satojen kilometrien päässä.

TEHONELIÖT
RENTOUTUMISEEN
PALLAS-MALLISTO TARJOAA
PERINTEIKKÄÄT PUITTEET
RENTOUTUMISEEN
Design-Talon Pallas-malliston muuttovalmiit vapaaajan asunnot kumartavat
perinteiselle suomalaiselle
mökkirakentamiselle. Niissä
vapaa-aika on parhaimmillaan aina, ympäri vuoden.
Ikkunapinta-alan mietitty
sijoittelu maksimoi sisä
tilojen valon määrän myös
pimeämpinä vuodenaikoina.

AKTIIVISELLE MAISEMANYSTÄVÄLLE

OMAKOTIMAISUUTTA ARVOSTAVALLE

MODERNI SAIMAA-MALLISTO ON SUUNNITELTU
AKTIIVISILLE MAISEMANYSTÄVILLE

KLASSINEN PÄIJÄNNE-MALLISTO
– LOMA-ASUNTO KUIN TOINEN KOTI

Saimaa-malleissa olet valitsemasi maiseman syleilyssä.
Talomallien toisen pitkän sivun
täyskorkeat ikkunat avaavat
esteettömän näkymän vuoden
ja vuorokauden parhaisiin
hetkiin. Myös yhdessäolon tärkeimmät tilat, olohuone, ruokailutila ja keittiö, on sijoitettu
mittavien ikkunoiden ääreen.
Saimaa-mallit huomioivat
hyvin vapaa-ajan aktiviteettien vaatimukset, sillä niissä

Päijänne-mallisto tarjoaa
omakotitalomaiset puitteet
lepoon ja nautiskeluun.
Arjen kiireet karisevat jo
avarassa eteisessä, joka ottaa tulijat avosylin vastaan.
Kuten perinteisissä lomaasunnoissa, myös Päijännemalleissa talon sydämenä
on tilan keskelle sijoitettu,
muurattu takka. Sen ympärille avautuvat kaikki toiminnalliset tilat: olohuone,

on runsaasti tilaa harrastus
välineiden säilyttämiseen
ja huoltoon. Jos haluat
vapaa-ajan asuntoosi lisää
majoitustilaa tai perheesi
harrastukset vaativat mittavampia sisätiloja, sekin
onnistuu. Kaikkiin Saimaamalleihin voi lisätä tilavan
parven makuuhuoneiden
ylle. Suurimpiin Saimaamalleihin kuuluu kiinteänä
myös autokatos.

keittiö, makuuhuoneet sekä
yksityinen saunamaailmasi.
Nykyaikainen, mittava
saarekekeittiö täyttää vaativankin ruuanvalmistajan
vaatimukset. Keittiön ja olohuoneen kainalosta löytyy
Päijänne-mallien erikoisuus
– erillinen ruokailutila.
Ulkoilu- ja urheiluvälineet
löytävät luontevasti paikkansa kodinhoitotilasta, josta
on myös erillinen uloskäynti.

MODERNI JA
MONIPUOLINEN

VALOA
JA TILAA

MODERNI, MONIPUOLINEN
JA MAISEMALLINEN
TAIVASSALO-MALLISTO
Kun haluat arkkitehtuuriltaan
skandinaavisen modernin,
pelkistetyn puhdaslinjaisen
ja vähäeleisen tyylikkään vapaa-ajan asunnon, DesignTalon Taivassalo-mallisto on
sinua varten. Monipuolisten
Taivassalo-mallien suojaisa
terassinseinä on lähestulkoon pelkkää lasia. Lattiasta

KLASSINEN SULKAVAMALLISTO – SINULLE JOKA
RAKASTAT VALOA JA TILAA
Design-Talon muuttovalmis
Sulkava-mallisto on omiaan
sinulle, joka arvostat valoa,
tilaa ja klassisuutta. Sulkavamalliston loma-asunnoissa
on runsaasti ikkunapintaalaa. Valo suorastaan tulvii
sisätiloihin ja pääset nauttimaan lempimaisemastasi
kaikkina vuodenaikoina

kattoon ulottuvat ikkunat
tarjoavat esteettömän näkymän maailman rakkaimpaan
maisemaan, omaasi. Saat
halutessasi täyskorkeiden ikkunoiden tilalle lasiset liuku
ovet, mikä häivyttää sisä- ja
ulkotilojen rajoja entisestään.
Avaralla, katetulla terassilla
on reilusti tilaa ulkona.

Toiminnallisten Pallas-mallien neliöt ovat tehokkaasti
käytössä. Oleskelutilat, makuuhuoneet, keittiö ja sauna
on suunniteltu kompaktiksi kokonaisuudeksi, josta aktiivisen
lomailijan on helppo nauttia.
Pienempien Pallas-mallien
yläkerrasta saat halutessasi
parven, jonne mahtuu kätevästi lisää makuutiloja.

omalta aitiopaikaltasi.
Esteettömän näkymän
ansiosta Sulkava-mallien
sisätilat tuntuvat olevan suorassa yhteydessä ympäristöön. Vaikutelmaa korostaa
malliston taloja kiertävä,
näyttävä terassi. Katetulle
terassille mahtuu hyvin
vaikka ruokailuryhmä.
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Kodin tekijä

Ihmisen näköistä jälkeä
Ammattitaitoinen sisustusarkkitehti osaa
päätellä paljon asiakkaansa tyylistä ja
mausta hyvin pienten vihjeiden perusteella.
teksti Minna Huuhka
kuvat Katja Tähjä

S

isustusarkkitehti
Maarit Hiltusen työhön
liittyy keskeisesti
jokaiseen asiakkaaseen
tutustuminen, etenkin
silloin kun kyseessä on
ihmisen oma koti.
”Esimerkiksi värimaailmasta jut
telen asiakkaitteni kanssa mieluusti.
Ihmisillä on usein takana koettua
elämää, ja voi olla, että esimerkiksi
jotkut värit halutaan tietoisesti jät
tää menneisyyteen. Tällaiset toiveet
ovat tärkeitä.”
Yleensä lähtökohdaksi Maaritille
riittää, että asiakas näyttää hänelle
valokuvan itselleen mieluisasta
esineestä tai sisustuksesta. Myös
asiakkaan lapset, lemmikit, harras
tukset ja elämäntyyli vaikuttavat
aina lopputulokseen. Sisustusarkki
tehti voi tarvittaessa myös kyseen

alaistaa asiakkaansa toiveita.
”Voitaisiinko ehkä mieluummin
vähentää tavaraa, kuin lisätä kaappi
tilaa?” Maarit havainnollistaa.
Tuttu telkkarista
Maaritin oma yritys Design Maarit
Hiltunen on toiminut vuodesta
2006. Uransa alussa hän teki lähinnä
tiloja yrityksille: toimistoja, auloja ja
myymälöitä.
Eräänä päivänä häntä pyydettiin
mukaan Pientä Pintaremonttia
-ohjelmaan. Sillä kerralla hän kiel
täytyi, mutta kun toista kertaa pyy
dettiin, hän päätti lähteä mukaan
ohjelman tekoon. Se olikin hauska
ja opettavainen episodi Maaritin
elämässä. Mieleen jäivät erityisesti
pitkät ja hauskat kuvauspäivät,
joiden aikana naurettiin paljon ja
tsempattiin toisia.

Ohjelman teon jälkeen hänen
yrityspainotteiseen asiakas
kuntaansa alkoi ilmestyä myös
yksityishenkilöitä.
Maarit ei halua tehdä mustaa
listaa ihmisten sisustusvirheistä.
Neuvoja hän jakaa tunnustellen.
Mutta on myös asioita, joihin hän
ei voi olla puuttumatta. Jos kodissa
on pimeää, valaistus on suunniteltu
huonosti. Huonolaatuiset materiaa
lit eivät kestä kulutusta – eivätkä
aina katseitakaan. Ja jos joka
huoneessa on erilainen lattia, ei jälki
aina ole ihan tyylikkäin mahdollinen.
Maarit on suunnitellut myös tule
ville asuntomessuille valmistuneen
Design-Talon messukodin sisustuk
sen. Tavallisesta kodista messu
koti eroaa siten, että sen tulevien
asukkaiden kanssa on suunniteltu
pintamateriaalit ja kiintokalusteet
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”VOITAISIINKO
EHKÄ MIELUUMMIN
VÄHENTÄÄ TAVARAA,
KUIN LISÄTÄ
KAAPPITILAA?”

29

heidän haaveidensa mukaan, samoin
kuin osa irtokalusteista on heidän
omiaan, mutta suurin osa kalusteista
ja esineistä on lainattu messujen
ajaksi. Kun messut on pidetty,
kodista tulee myös sisustukseltaan
asukkaidensa näköinen.
Verhoton koti
Itse Maarit asuu 1950-luvulla rakenne
tussa talossa, joka on yhdistelmä uutta
ja vanhaa. Esimerkiksi keittiö on mo
derni, mutta kalusteita hän on haalinut
esimerkiksi Kierrätyskeskuksesta.

”Vaikka meillä on pienet huone
tilat, halusimme tehdä kodista
hengittävän. Siksi meillä ei ole
verhoja eikä mattoja. Mutta vasta
painoksi meillä on runsaat sängyt
ja sohvat sekä paljon tyynyjä.”
Syynä verhojen ja mattojen
puuttumiseen on myös terävä
kyntinen kissa, joka repii mielellään tekstiilejä.
”En tiedä, voinko enää tämän
kissan elinaikana tuoda mattoja
takaisin varastosta. Mutta kissa on
aivan ihana,” Maarit naureskelee.

Sisustusillasta
neuvoja
uuteen kotiin
Petikontiellä Vantaalla
kokoontuu joukko nuoria
perheitä. He ovat tulleet
Design-Talo Studiolle pläräämään läpi tapettivihkoja
ja värikarttoja, hivelemään
lattia- ja seinälaattoja
sekä kokeilemaan erilaisia
hanoja ja muita uuden kodin
mahdollisuuksia. Pöydällä
tuoksuu pulla. Varsinkin
lapset ovat innoissaan,
mutta tohkeissaan taitavat
olla aikuisetkin. ”Äiti, juuri

tuollaiset valot minä haluan!”
huudahtaa eräs teini-ikäinen
kävijä. Samalla, kun leikkinurkkauksessa otetaan ilo
irti leluista, Design-Talo
Studiolla haaveillaan, suunnitellaan, puntaroidaan ja
tehdään päätöksiä tulevan
kodin sisustukseen liittyen.
Mahdollisuuksia on niin
paljon, että apu tulee monille tarpeeseen. Siksi paikalla
häärii myös sisustusarkkitehti
Maarit Hiltunen.

”Sisustusillat ovat hyvin
erilaisia riippuen kävijöistä.
Täällä näkee kaikenlaisia
ihmisiä, niin nuoria kuin varttuneempiakin”, hän kertoo.
Jotkut kaipaavat apua
moneen asiaan, kun toisilla
tuntuu olevan selvät sävelet,
ja he haluavat suunnitelmalleen vain viimeisen silauksen
ammattilaiselta.
”Usein kysytään esimer
kiksi, mikä seinä toimisi
parhaiten tehosteseinänä,
ja että mihin kohtaan
kannattaa laittaa laatan
ja parketin raja. Millainen
efekti värivalinnoista tulee
ja millainen kiilto kannattaa
valita laattoihin?”
Lisäksi Maarit auttaa

valaistussuunnitelmissa sekä
irtokalusteiden sijoittelussa
ja valinnoissa. Hän on
elementissään hyöriessään
ihmisten keskellä. Vähän
väliä joku koputtaa olalle.
Maarit sanoo, että tulemalla mukaan sisustusiltaan,
pääsee omassa taloprojektissaan helpommalla. Juhla
puheita tai kalvosulkeisia
ei pidetä. Täältä saa apua,
neuvoja ja vinkkejä. Kävijälle
selviää nopeasti, mitkä materiaalit kuuluivatkaan hintaan
ja mitä kaikkea olisi tarjolla
lisämaksusta. Joskus tulevat
Design-Talojen omistajat
saavat toisiltaan vertaistukea,
jos heillä on samat pulmat
mietinnässä.
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Kylässä

Juuri meille tehty
Latvalahden
pariskunnan
rohkeus palkittiin:
he saivat
kaikki toiveet
täyttävän kodin.
teksti Katja Lindroos
kuvat Milka Alanen

M

inkä ikäisenä
kannattaa
rakentaa oma
talo? Espoossa
sijaitseva oma
kotitalo vastaa
kysymykseen:
juuri sen ikäisenä kuin itse haluaa.
Erkki ja Hillevi Latvalahti olivat
molemmat siirtyneet eläkkeelle, kun
he huomasivat, ettei vanha 70-luvun
paritalo tuntunut enää omalta kodilta.
”Vietimme paljon aikaa mökilläm
me, ja vähitellen vieraannuimme
talviasunnostamme.”
Pariskunta ei ollut koskaan ennen
rakennuttanut omaa taloa, mutta
tietotaitoa oli kertynyt vuosien var

rella muun muassa perheenjäsenten
rakennusprojekteista. Alusta asti oli
kuitenkin selvää, että tuleva talo ra
kennettaisiin avaimet käteen -peri
aatteella. Ajatus pitkästä ja työläästä
rakentamisesta ei houkutellut.
”Halusimme säästää itseämme –
olimmehan jo seitsemänkymppisiä.”
Niinpä kun kadun toiselta puolelta
löytyi sopiva tontti, Latvalahdet läh
tivät toteuttamaan haavettaan. He
vertailivat muuttovalmiita vaihto
ehtoja, joiden joukosta Design-Talo
erottui hyvän hinta-laatusuhteensa
ansiosta. Design-Talo oli myös yksi
ainoista talotoimittajista, joka tarjo
si erittäin joustavat muutosmahdol
lisuudet valmiiseen pakettiin.

”Myös arkkitehtituttavamme suo
sittelivat Design-Taloa. Olivat kuulleet
projektien sujuneen aina hyvin.”
Latvalahtien kaksi vuotta vanha
– tai paremminkin nuori – koti sijait
see vehreällä omakotitaloalueella.
Maasto on elävää ja mäkistä, joten
näkymät tontilta ovat upeat.
Kiinnostava tontti kätki sisäänsä
yllätyksen. Valittuaan Design-Talon
Hailuoto 153 -mallin Latvalahdet
saivat kuulla, ettei taloa voikaan noin
vaan rakentaa kallioiselle tontille.
Vaihtoehtoina oli joko räjäyttää
vankka kallio pois alta ja rakentaa
talon alle kellarikerros tai rakentaa
talo huonosti sopivaan paikkaan.
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KEITTIÖ JA
RUOKAILU OVAT
OLOHUONEEN
KANSSA YHTÄ
AVARAA TILAA.
VANHAT RAKKAAT
KALUSTEET
SOPIVAT HYVIN
UUTEEN TALOON.

Ensimmäinen tuntui paremmalta
ratkaisulta, vaikka sen seurauksena
tontille jouduttiin rakentamaan
käytännössä kaksi taloa: ensin
erillinen kellarikerros ja sen
päälle Design-Talon paketti.
”Kellarin rakennuttamisen
jouduimme organisoimaan itse.
Saimme kuitenkin neuvoja DesignTalon väeltä, miten kaksi rakennus
ta saadaan liitettyä yhteen.”
Ylimääräisestä urakasta huoli
matta talon rakentaminen sujui
erinomaisesti. Suunnittelu oli
aloitettu ajoissa, ja kaupungin
rakennusvalvontakin käsitteli
lupa-anomuksen ripeästi. Kaikkein
arvokkaimman panoksen projektiin
antoivat kuitenkin Design-Talon
työntekijät ja oma vastaava valvoja.
Latvalahdet suitsuttavat kaikkia
rakennustöissä mukana olleita.
”Se oli kuin satua. Meillä oli
vaikka kuinka monia muutostoiveita
ja aina sanottiin vain, että juu, tämä
onnistuu.”
Latvalahdet muokkasivat sa
nojensa mukaan ”kaikkea paitsi
teknistä tilaa”. Huoneiden kokoa ja

”MYÖS ARKKITEHTI
TUTTAVAMME SUOSIT
TELIVAT DESIGN-TALOA.
OLIVAT KUULLEET
PROJEKTIEN SUJUNEEN
AINA HYVIN.”

TAKAN PAIKAN
VAIHTAMINEN
ONNISTUI
MUTKITTA.
Ruokailuryhmän takana on tilava
terassiparveke, jossa on tilaa
isollekin seurueelle. Latvalahtien
poikien perheet asuvat naapurustossa,
joten kyläilyt onnistuvat spontaanisti.
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Hailuoto 153a kellarikerroksella
Asuinkerrosala 152 m2
Asuinhuoneistoala 139 m2, josta kellarissa 6,5 m2
3 h, k, khh, s, tekninen tila
kellarikerroksessa autotalli ja varasto

paikkaa muuteltiin, samoin ikkunoi
den, takka siirtyi eri kohtaan ja talon
ulkovuoraus valittiin malliston ohi.
”Meille oli tosi tärkeää päästä
vaikuttamaan siihen, millainen
talosta tulee – onhan tämä se talo,
johon haluamme jäädä.”
Matka rakennusluvan myöntä
misestä muuttopäivään oli melkein
tasan yhdeksän kuukautta. ”Kuin
lapsen synnytys.”

Erkin ja Hillevin elämänlaatu on
parantunut huomattavasti uuden
kodin myötä. Enää ei tarvitse ravata
kahden kerroksen väliä, kolmesta
ovesta pääsee pihalle, ja hiukan
yllätyksenä tulleesta kellariker
roksestakin on tullut molemmille
mieluisa paikka. Erkillä on siellä
oma työpajansa, ja Hillevi taas naut
tii keramiikan polttouunista. Myös
autotalli tekee arjen helpommaksi.

”Kun talo oli valmis, ihan häm
mästyimme, miten ylellisen ihanalta
se näytti. Oikeasti tämä ei ole mi
kään luksuskoti – siltä vain tuntuu
kun kaikki on uutta ja raikasta.”
Latvalahdet uskaltavat kannustaa
ikätovereitaan rakennuttamaan
toivekotia – kunhan pitää mielessä
muutamia käytännön asioita.
”Omakotitalossa on toki enem
män hommaa kuin vaikka kerros

Ikkunoiden kokoa ja paikkaa haluttiin
muuttaa, mikä onnistuikin ongelmitta.
Olohuoneeseen tullaan oikealla
häämöttävän portaikon kautta.
Hailuoto-mallin alkuperäisen ulkooven paikalla on parvekkeen ovi.
Tarpeen tullen parvekkeelle voidaan
rakentaa hissiyhteys.
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taloasunnossa. Ei ole huoltomiestä,
vaan hommat pitää hoitaa itse.
Pihan laittamisestakin on syytä
vähän tykätä”, Hillevi pohtii.
Jos omakotitaloasuminen kui
tenkin sopii omaan elämäntyyliin,
kannattaa rakennuttamiseen val
mistautua huolella. Koska valvojan
palkkaaminen on rakennuttajan
omalla vastuulla, suosituksia kan
nattaa kysellä ajoissa. Latvalahdet
kiittelevät Design-Talon työnjohta
jaa vastuuntunnosta, mutta tietävät
muiden projekteista, ettei kaikki
mene aina niin kuin pitäisi.
Jos ikää on karttunut, taloa on
järkevää suunnitella pyörätuolille
sopivaksi. Kellarikerroksen vuoksi
Latvalahtien talon ulkopuolelle
tehtiin varaus hissille.
Omia unelmiakaan ei kannata
unohtaa. Huonejakoa on hyvä
miettiä kunnolla. ”Miettikää mikä
vanhassa asunnossa ärsyttää.
Ja huolehtikaa, ettei ainakaan
se toistu!” Hillevi ohjeistaa.
Latvalahtien talossa on maalämpö,
koneellinen ilmastointi ja lattialäm
mitys. Näillä ratkaisuilla energiahin
nan kallistumisesta ei tarvitse kantaa
huolta. ”Tekniikka on kehittynyt niin
paljon, että asuminen omakotitalossa
on nykyisin paljon vaivattomampaa
kuin ennen”, Erkki toteaa.
Koti joka on kaunis, tilava, käytän
nöllinen, vaivaton ja vieläpä asuk
kaitten elämän mukaan suunniteltu.
Kuulostaako vähän liian hyvältä?
Latvalahdilla on juuri sellainen.
”Vähän väliä sanomme toisillem
me: kyllä tämä on mukava ja hyvä.
Kaikki toimii, eikä mikään häiritse.
Tämä on meidän suunnittelema ja
meille tehty koti.”

Kellarikerrokseen Latvalahdet
keksivät tehdä työskentelytilat.
Hillevillä on nyt oma keramiikkapajansa ja Erkillä taas autotallin
takaosassa rutkasti tilaa kädentöille.

TALO VERHOILTIIN
ERIKOISLEVYILLÄ
JA RAPATTIIN.

KELLARIKERROKSEN
ANSIOSTA
TALO KOHOAA
KOMEASTI
MAASTOSSA.

ETUPIHA
ON SELKEÄ
JA HELPPOHOITOINEN.
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Tietoisku

MIKÄ MAKSAA?
Talotekniikka on nykyisin olennainen osa asumismukavuutta mutta
myös energiatehokkuutta. Markkinat pullistelevat erilaisia ratkaisuja
– mutta mikä niistä on sopivin juuri omaan taloon? Design-Talo seuraa
tarkasti talomalliensa energiankulutusta ja siitä johtuvia kuluja.
Katso taulukoista, miten talotekniikka voi vaikuttaa kukkaroosi.

LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ

RAJA-ARVO

E-LUKU

* LASKENNALLINEN
OSTOENERGIA (kWh)

SÄHKÖLÄMMITYS,
KAUKOLÄMPÖ,
MAALÄMPÖ…
VAIHTOEHTOJA ON
TÄNÄÄN MONIA.
Kulutusesimerkkejä
HAILUOTO 153 + AT/VAR 50 m2

ilma-vesilämpöpumppu
+ vesikiertoinen lattialämmitys

180

155

14 186

Jäspi Ecowatti + vesikiertoinen
lattialämmitys + EDX/DTX

180

191

17 113

Jäspi Tehowatti + vesikiertoinen
lattialämmitys + EDX/DTX

180

188

16 851

kaukolämpö + vesikiertoinen
lattialämmitys

180

131

18 598

– 2 aikuista + 1 lapsi
– Sähkökattila + vesikiertoinen lämmitys
+ tulisija (n. 3 krt./vko)
– Ostettava energia 15 500 kWh/vuosi => n. 1 938 €/vuosi => 160

maalämpö + vesikiertoinen
lattialämmitys

180

130

12 174

HAILUOTO 161 + AT/VAR 50 m2
–
–
–
–

poistoilmalämpöpumppu
(Nilan EC9) + vesikiertoinen lattial.

180

167

15 200

poistoilmalämpöpumppu
(Nilan EC) + sähkölattial.

180

161

14 687

sähkölattialämmitys

180

199

17 733

sähkölattialämmitys
+ EDX / DTX

180

177

15 990

sähkölattialämmitys
+ ilmalämpöpumppu

180

189

16 914

PASSIIVI
+ sähkölattialämmitys

180

162

14 779

– 2 aikuista + 5 lasta
– Suora sähkölattialämmitys + tulisija (n. 2 krt./vko)
– Ostettava energia 21 600 kWh/vuosi => n. 2 700 €/v => 225

€/kk

HAILUOTO 153

2 aikuista + 5 lasta
Kaukolämpö + tulisija (tulisijaa ei polteta)
Lämmitys ja käyttövesi 12 600 kWh, sähkö 7 200 kWh
Ostettava energia 19 800 kWh/vuosi => n. 1 845 €/vuosi => 154

€/kk

€/kk

HAILUOTO 153 + AT/VAR 40 m2
– 2 aikuista + 2 lasta
– Maalämpö (porakaivo) + tulisija (1 krt/vko)
– Ostettava energia 10 300 kWh/vuosi => n. 1 290 €/vuosi => 107

€/kk

HAILUOTO 153 + AK/VAR 20 m2
– 2 aikuista + iso sisäkoira
– Poistoilmalämpöpumppu + vesikiertoinen lattia
+ tulisija (n. 5 krt/vko)
– Ostettava energia 16 000 kWh/vuosi => 20 000 €/vuosi => 165

€/kk
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Kodin henki

ASKARTELE
AMPPELI

KESÄONNI
KAIKILLA

(vas.) Syötävät luomuorvokit
ovat sekä kauniita katsella
että kiva lisä kesän juomiin
ja salaatteihin. Nosta ne
esiin itse tehdyllä amppelilla.
Ohje löytyy sivulta 48.

TALTUTA
TUHOLAISET
Puutarhan tuholaisista voi
päästä eroon luonnonmukaisin keinoin. Valkosipulivesi
torjuu tuholaisia ja parantaa
kasvien kestävyyttä esimerkiksi
sienitauteja vastaan. Nokkosvesi on tehokas kirvantorjuja
ja typpilannoite.
VALKOSIPULIVESI
100 g murskattua valkosipulia
10 l vettä
Murskatut valkosipulit sekoi
tetaan kiehuvaan veteen.
Seoksen annetaan olla 1 vrk,
jonka jälkeen se siivilöidään.
Sitä ruiskutetaan kasveille
torjumaan esim. punkkeja
ja vattukärsäkkäitä.
NOKKOSVESI
1 kg tuoreita
tai 250 g kuivattuja nokkosia
5 l haaleaa vettä

kuvat Sami Repo styling Sanna Vatanen

Tuo uuteen kotiin tyyliä
ja tuuria vanhoilla perinteillä ja uusilla ideoilla.
Koristeet ja herkut ovat
myös mainioita tuliaisia
kesävisiittejä varten.

Kaada vesi nokkosten päälle
ja jätä seisomaan yön yli.
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ISTUTA PALA HISTORIAA
Jokainen voi olla oman elämänsä
kuninkaallinen istuttamalla pihalle
puun. Valitse paikka kasvin ominaisuuksien mukaan. Astia- ja paakkutaimia
voi istuttaa koko kasvukauden ajan,
avojuuriset taimet taas istutetaan
aikaisin keväällä tai myöhään syksyllä.
Kaikki puut istutetaan niin että tyven
levein kohta jää maanpinnan yläpuolelle. Pienten puiden kasvualustan paksuuden pitäisi olla 60–80 senttiä ja suurempien 80–100 senttä. Taimi kastellaan
hyvin jo ennen istutusta, mutta myös
istutuksen jälkeen taimen runsaasta
vedensaannista tulee huolehtia.
Kuvan istutusta odottava puu on
serbiankuusi.

MERKITSE
METSÄN PUUT
Merkitse istutettu tai
muuten mieluinen puu
itse tehdyllä vuosikyltillä.
Puun kasvua on kiinnostava seurata.
TEE NÄIN
Ikuista istutusvuosi
pahviseen pakettikorttiin
leimasimella. Käytä veden
kestävää mustetta ja
anna musteen kuivua
aivan kuivaksi.
Sivele pakettikorttiin paksu
kerros lakkaa suojaamaan
korttia kosteudelta ja anna
kuivua hyvin. Toista tarvittaessa niin että lakkakerroksesta tulee oikein paksu.
Pujota messinkiketjun
toinen pää pakettikortin
reikään, kierrä ketju
puun ympäri ja kiinnitä
messinkiketjun toinenkin
pää pakettikorttiin. Ketjuja
myyvät rautakaupat
ja muita tarvikkeita esi
merkisi Sinelli ja taiteilijatarvikeliikkeet.

TYYLITTELE
TYÖKALUILLA
Työkalut pysyvät järjestyksessä ja käden ulottuvilla
niille varta vasten tehdyllä
seinäkkeellä. Työkalujen
lisääntyessä seinäkkeitä
voi lisätä.

TEE NÄIN
1. Valitse tilaasi sopivan
kokoinen mdf-levy.
2. Maalaa levy liitutaulumaalilla ja anna kuivua
hyvin.
3. Sommittele työkalut
levyn päälle haluamaasi
järjestykseen.

4. Merkitse L-koukkujen
paikat ja poraa niille reiät.
5. Sijoita L-koukut niin, että
avautuvat työkalut pysyvät
hyvin kiinni ja tasapainossa
levyn ollessa seinällä.
6. Kiinnitä levy pitkillä messinkiruuveilla. Huomioi ruuvien
valinnassa seinän materiaali.

TUO HYVÄÄ ONNEA
Perinteisesti uuteen tupaan tuodaan
leipää ja suolaa toivottamaan onnea
ja varmistamaan, että uudessakin
kodissa riittää leipää yltäkylläisesti.
Onnea tuo myös hevosenkenkä,
jonka paikka on talon ulko-oven
yläpuolella. Kengän suuaukko on
käännettävä ylöspäin, ettei onni
valuisi talon asukkailta pois.
Vanhoihin tupaantuliaisperinteisiin
kuuluu myös uskomus hyviin haltijoihin, talon suojelijoihin. Haltijan
sukupuoli määräytyy sen mukaan
kumpi – talon isäntä vai emäntä –
sytyttää ensimmäisen tulen talossa.
Kun isäntäväki on kotona, liehuu salossa isännänviiri. Se valitaan yleensä
asukkaan synnyinseudun mukaan.
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PIRISTÄ PIZZANPAISTAJAA
Pizza-ainekset ovat
innokkaalle kokille
mieluisa tuliainen. Aseta
ne hedelmälaatikkoon
leivontapyyhkeen päälle.
Hedelmäkoria voi myöhemmin hyödyntää vaikkapa
mausteiden tai teepakettien
säilytykseen keittiössä.

PALKITSE
TALKOOLAISET
Talkoiden jälkeen ruoka maistuu.
Grillin parilalevyllä valmistettavan
pizzan voi kukin tehdä mieleisekseen.
Kokin kannalta mukavaa on se,
että monet vaiheet voi tehdä etu
käteen. Hyviä pizzapohjaohjeita löytyy
netistä, esimerkiksi Jamie Oliverin
sivustolta, ja ne voi tehdä valmiiksi
ja pakastaa. Myös täytteet on hyvä
tehdä etukäteen ja asetella erillisiin
kulhoihin. Näin kukin ruokailija voi
helposti poimia haluamansa.
TEE NÄIN
Hanki tai tee reilusti tomaattikastiketta. Hyvä ja helppo kastike syntyy
höystämällä kaupan luomulaatuista
tomaattipyrettä murskatulla basilikalla
ja ripauksella chiliä.
Muotoile taikinasta useita pienempiä
pizzapohjia ja kauli ne hyvin ohuiksi.
Taikinan voi tehdä myös etukäteen ja
pakastaa. Työtä helpottaaksesi voit myös
hyödyntää kaupan valmispizzapohjia.
Kuumenna grilli hyvin kuumaksi ja
paista pelkkiä pizzapohjia, kunnes
niiden pohjat ovat hieman ruskistuneet.
Käännä pohjat, laita grilli hetkeksi
pois päältä.
Lisää täytteet. Kuvassa on pizza klassisella tomaatti-prosciutto-mozzarellatäytteellä sekä munakoisolla, paprikalla,
valkosipulilla ja artisokan sydämillä
höystetty kasvispizza. Kaikki kasvis
pizzan täytteet on ennalta öljymarinoitu.
Paista, kunnes pizzojen reunat ovat
ruskistuneet.
Lisää halutessasi vielä rucolaa ja
hyvää oliiviöljyä pizzojen päälle.
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Tietonurkka
Texa
tietää

Teijo Roulamo
palvelee DesignTalon asiakkaita
päivittäin. Tällä
palstalla hän
vastaa useimmin
vastaan tuleviin
kysymyksiin.

Talvi koettelee paitsi ihmisiä myös
taloja. Siksi kevään tullen on hyvä
tehdä kodin tarkistuskierros.
MITEN VOIVAT SADEVESIJÄRJESTELMÄT JA KATOT?
Vaikka takana olisikin ollut vähäluminen talvi, on syytä tarkistaa, mitä kaikkea ränneihin on päässyt kertymään.
Myös tiilikaton kunto kannattaa arvioi
da. Vaikka lumikuorma ei olisikaan
päässyt tiiliä rikkomaan, pakkanen
on kuitenkin saattanut halkoa niitä.
HOUKUTTELEEKO TERASSI?
Terassilaudoitukset likaantuvat ja
haalistuvat talven aikana. Siksi ne olisi

hyvä puhdistaa ja käsitellä joka kevät
terassiöljyllä. Puhdistukseen on olemassa
terassin pesuun kehiteltyjä aineita. Hyvä
apuväline pesuun on painepesuri, jossa
tosin pitäisi ehdottomasti olla lisävarusteena terassipesuri. Pelkkää painepesuria käytettäessä on vaarana että
terassilaudoista tulee hivenen raidallisia.
Lisäksi puun kuidut nousevat pystyyn liian
tehokkaan painesuihkun myötä, minkä
seurauksena tikkuja saa koko kevään ja
kesän kaivaa jalkapohjistaan. Mikäli ei
omista pesuria, harjaus vaikkapa juuri-

KESÄLLÄ KAIKKIA
LATTIALÄMMITYKSIÄ
EI PIDÄ OTTAA POIS
PÄÄLTÄ. ILMASTOINTI
EI YKSISTÄÄN PYSTY
PITÄMÄÄN PESU
HUONETTA KUIVANA.
harjalla pesuaineen kera antaa hyvän
tuloksen. Terassin pitää kuivua kunnolla
ennen kuin öljykäsittely tehdään. Mikäli
käytetään värillisiä öljyjä, olisi hyvä maalata yksi lauta päästä päähän ja vasta

Sivulta 40 Tee amppeli kukille
näin: Valitse amppeliin kevyt
muovi- tai peltiastia. Tee tarvittaessa astiaan kolme reikää
joko poraamalla tai, jos astia
on muovia, kuumennetulla
naulalla. Hanki metalliketjua
150–180 senttiä. Leikkaa kolme 50–60 sentin kappaletta.
Kiinnitä ketjut astian yläreunaan kolmella avain
renkaalla. Yhdistä ne neljännellä avainrenkaalla
ja pujota s-koukkuun. Kuvan amppeli on tehty
punomalla juuttinarua valmiiseen muovikehikkoon.
Juutti on luja, kosteutta kestävä ja myrkytön
luonnonkuitu, joka hajoaa luonnossa. Tarvikkeet
löydät rautakaupasta ja juuttinarun Sinellistä.

sitten siirtyä seuraavaan lautaan.
Näin saadaan aikaan tasaisin väritys.
MITEN JAKSELEE VESIPOSTI?
Talven jäljiltä myös vesipostin toiminnot
tarvitsevat tarkistamista. Talvisulkuventtiilin avaamisen jälkeen on syytä
seurata muutamia päiviä, että vesiposti
toimii asianmukaisesti eikä vuotoja näy.
TOIMIIKO ILMASTOINTIKONE?
Talven pakkaskeleillä ilmastointilaite
joutuu koville. Siksi se kaipaa keväällä huoltoa. Suodattimen vaihto ja
ilmastointikoneen imurointi olisi ainakin
muistettava tehdä. Hihnan kunto kannattaa myös tarkistaa. Lisäksi koneeseen on pantava päälle kesäasetukset,
jotta varmistetaan laitteiden tarkoituksenmukainen toiminta.
VOIKO LÄMMITYKSEN SULKEA POIS?
Kesällä kaikkia lattialämmityksiä ei
pidä ottaa pois päältä. Varsinkin pesu
huoneen lattialämmitystä ei missään
nimessä pidä sulkea kokonaan pois,
sillä ilmastointi ei yksistään pysty pitämään huonetta kuivana. Mikäli huone
on kaiken aikaa kosteana, on hyvin
mahdollista, että lattian silikonisau
mauksiin muodostuu homekasvustoa.

MITÄ
TARKOITTAA…

PASSIIVIRAKENNE?
Passiivitalo minimoi lämmitysenergian kulutuksen,
sillä passiivitalossa tilojen lämmitysenergiantarve 
on vain noin kolmannes rakennusmääräysten
mukaisesti rakennetun tavallisen omakotitalon
lämmitysenergiantarpeesta. VTT myönsi 6.7.2011
Design-Talon Kokkolan asuntomessutalon passiivirakenteelle sertifikaatin (VTT-C-7173-11), mikä on
osoitus ratkaisun luotettavuudesta ja toimivuudesta.

Työturva
telineet
keräsivät
kehuja
”Loistava idea!” ”Hyvin mietitty kokonaisuus!” ”Tämähän sopii mainiosti
myös maalaustöihin!”
Design-Talon kehittämä ja pientalotyömaillaan yleisesti käyttöön ottama
työturvateline sai kiittävää palautetta
toukokuun toisella viikolla järjestetyllä
työturvallisuusviikolla. Sen huipentumana oli 8.5.2014 pidetty valtakunnallinen Telinetorstai-teemapäivä.
Työsuojeluviranomaisten mukaan
pientalotyömaat ovat vaarallisimpia
rakennustyömaita työturvallisuusmääräyksien laiminlyönneistä joh

tuen. Vuoden 2013 aikana omakoti
talotyömailla sattuneissa tapaturmissa
kuoli kolme työntekijää.
Aluehallintoviraston työsuojelun
vastuualueiden rakennusalan tarkastajat suorittivat työturvallisuusviikon
aikana tehovalvontaa omakotitalotyömaille. Tarkastuksilla kiinnitettiin
erityisesti huomiota putoamissuojauk
sen järjestämiseen, työtelineisiin ja
tikkaiden sekä henkilökohtaisten
suojavarusteiden käyttöön.
”Tarkastuksien yhteydessä selvitettiin
myös sitä, ovatko rakennushankkeen
osapuolet rakennuttaja ja urakoisijat
sopineet selkeästi työmaan pää
toteuttajan ja työsuojelusta vastaavan
henkilön nimeämisestä. Me olemme
vastanneet jo yli parin vuoden ajan
toimitukseemme kuuluvista päätoteuttajan velvollisuuksista myös työturvallisuuden osalta”, kertoo Design-Talon
rakennusjohtaja Hannu Ahola.

Oulussa avattiin huhtikuun alussa Turva
puisto Pohjois-Suomi. Sen yli 20 rastia
käsitt ävällä työturvallisuuden koulutus
radalla on opastettu niin kertarakennuttajia kuin rakennusvalvontojen edustajia.
Siellä on konkreettisiä esimerkkejä sekä
hyvistä työtavoista että todellisista
vahinkotapahtumista. Design-Talo
esittelee suositussa rastipisteessään
mm. työturvatelinettä, henkilökohtaisten
suojaimien käyttöä ja laajemminkin
työturvallisuuden vastuukysymyksiä.

Osana rakennusalan harmaan
talouden kitkentää heinäkuun alussa
tulee voimaan kuukausittainen tiedonantovelvollisuus rakennusurakoista ja
niiden työntekijöistä. ”Päätoteuttajan
velvollisuuksiin liittyen vastaamme
jatkossa myös tästä ilmoitusvelvolli
suudesta työntekijöidemme osalta.
Askel on johdonmukainen, koska
olemme olleet Tilaajavastuu.fi-palvelun
Luotettava Kumppani -ohjelman
jäseniä ja velvoittaneet siihen myös
aliurakoitsijamme”, Ahola toteaa.

Meillä
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Asiakkaamme
suosittelevat!
VUODESSA SATOJA
MUUTTOVALMISKOTEJA
Design-Talo toteuttaa vuosittain noin
500 perheelle muuttovalmiin kodin tai
vapaa-ajan asunnon. Jokainen talo
projekti on yksilöllinen ja talojen rakentaminen valmiiksi asiakkaiden tontille
eri puolille Suomea on vaativaa. Keskeisiä tekijöitä onnistuneelle rakennusprojektille ovat pelisäännöt, informaation
kulku ja yhteiset arvot. Tunnemme
onnistuneemme tässä tehtävässä,
mutta kehittämistä riittää edelleen.
LUOTETTAVA JA OSAAVA KUMPPANI
Rakennamme muuttovalmistaloja jo yli
4000 kodin kokemuksella. Taloudellisen
vakavaraisuutemme osoituksena on

TÄRKEIMMÄN
PALAUTTEEN SAAMME
ASIAKKAILTAMME.

Tule tutustumaan
kohteeseemme
nro 24!
jälleen vuodelle 2014 uusittu AAA-luottoluokitus. Pientalorakentamisen edelläkävijänä olemme ottaneet asiaksemme
pientalotyömaidemme työturvallisuuden
ja asia on esillä tänä vuonna entistä
näkyvämmin patentoimamme työturva
telineen käytön yleistyessä kohteissamme. Kehitämme jatkuvasti myös talojemme energiatehokkuutta. Kuluneen
talven aikana on noussut ensimmäinen
lähes nollaenergiatalomme Oulun
Kivikkokankaalle. Heinäkuun alussa
tulee voimaan harmaan talouden
ehkäisemiseen liittyvä lakimuutos
Rakennusalan ilmoitusvelvollisuudesta,
johon olemme valmistautuneet huolella
ja kykenemme nämä velvoitteet huolehtimaan asiakkaidemme puolesta.
TAVOITTEENA SUOSITTELEVA ASIAKAS
Tärkeimmän palautteen tehdystä
työstä saamme asiakkailtamme.
Asiakastyytyväisyyttä mitataan
säännöllisesti ja luonnollisesti suureen
määrään mahtuu niin tyytyväisiä

kuin tyytymättömiäkin asiakkaita.
Olemme viime vuosien aikana panostaneet erityisesti asiakaspalveluosaamiseemme ja vuoden 2013 tavoitteena
oli suositteleva asiakas. Haastavasta
markkinatilanteesta huolimatta liikevaihtomme kasvoi ja vakavaraisuus säilyi erinomaisena. Samalla onnistuttiin
saavuttamaan asiakastyytyväisyydessä
uusi ennätys – vuoden 2013 kaikkien
annettujen vastausten keskiarvo ylitti
4:n asteikolla 1–5 ja viimeisimmän
kyselyn perusteella yli 90 % asiakkaistamme on valmiita suosittelemaan
Design-Taloa tuttavilleen luotettavana
ja turvallisena kumppanina!
KYSY ITSE!
Sinulla on mahdollisuus kysyä palau
tetta toiminnastamme suoraan
olemassa olevilta asiakkailtamme.
Nettisivujemme Ajankohtaista-osiosta
löydät listan suosittelevista asiakkaistamme ja heidän sähköpostiosoit
teensa yhteydenottoa varten!

Valitse Design-Talo ja olet vapaalla arjesta ennen kuin huomaatkaan.
Saat unelmiesi näköisen vapaa-ajan asunnon markkinoiden
palvelevimmalla toimitustavalla.
Tutustu uudistuneeseen mallistoomme, poimi mieleisesi pohja ja
muokkaa siitä makusi mukainen yhdessä edustajamme kanssa.
Autamme sinua mielellämme!
www.100vapaalla.fi

psst.
Katso samalla blogista, kuinka Saimi Hoyerin vapaa-ajan
unelma toteutui Design-Talon avulla.

Nikuraution perhe pääsi
muuttamaan omaan DesignTaloonsa heinäkuussa 2012.
Muuttovalmis koti rakentui
talven aikana, joten perhe sai
hoidettua ulkopuolen maalaukset
ja kylvettyä nurmikonkin heti
ensimmäisenä kesänä.

Arvostatko
yksilöllisyyttä?
Toivotko
vaivattomuutta?
Uusi kotisi
voi löytyä täältä:
www.designtalo.fi *

* Sivustolta löydät
myös ohjeet kädessäsi
olevan lehden tilaamiseen.

