RAKENTAJAN
MUISTILISTA

MUURAMETALO ON
HELPPO JA VAIVATON
KUMPPANI PROJEKTIISI
Kuivissa ja lämpimissä tehdasolosuhteissa valmistettu muuttovalmis
Muurametalo sopii rakentajalle, joka arvostaa tehdasvalmistuksen tuomia
hyötyjä. Näitä ovat esimerkiksi kaikille sama ja varmasti pitävä hinta
talopaketille, nopea valmistumisaika sekä rakenteiden kuivaketjun
varmistaminen.
Omaa kotia rakennettaessa tarvitaan talopaketin lisäksi tietysti tontti. Mutta
mitä kaikkea niiden lisäksi on syytä muistaa, kun lähdetään rakennuttamaan
muuttovalmista tai sisustusta vaille valmista taloa?

MUUTTOVALMIS
OMAKOTITALO
KOLMESSA
KUUKAUDESSA

Toivomme, että tästä rakentajan
muistilistasta on apua sinulle, joka
suunnittelet uuden kodin rakennuttamista.
Muurametalojen muuttovalmis
toimitussisältö pitää sisällään laskennallisesti
82% uuden kotisi kustannuksista ja on siten
hyvin kattava. Tästä muistilistasta löydät sen
18% joka tarvitaan vielä talopaketin
kaveriksi, sekä mitä materiaaleja ja
tarvikkeita sisustusta vaille valmiista
talopaketista rakennettaessa tarvitsee
rautakaupasta hakea.
Oman kodin rakentamista ei kannata suotta
pelätä tai tehdä siitä mörköä - pikemminkin
päinvastoin: talon pystytyspäivä on monille
juhlapäivä, ja on erittäin palkitsevaa nähdä
oman kodin rakentuvan askel askeleelta juuri
sellaiseksi, kuin sen on itse toivonut.
Antoisia hetkiä oman tuvan suunnittelussa!
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MITÄ TARVITAAN
MUUTTOVALMIIN
TALOPAKETIN LISÄKSI?
Muurametalot hoitaa kodin kuntoon perustuksista alkaen. Mutta mitä pitää
tehdä ennen perustuksia, ja mitä muuta tarvitaan talopaketin lisäksi
rakennettaessa muuttovalmista taloa?
Toimituksemme sisältää mm. asema- ja perustussuunnitelmat, tavaran
vastaanotot, suojaukset, tavaran kantamiset ja työmaa-aikaiset siivoukset niihin
sisältyvine vastuineen.
Seuraavalla sivulla on koottuna lista asioista, jotka ainakin tulee budjetoida
muuttovalmiin talopaketin kylkeen. Lisäksi omaan budjettiin kannattaa lisätä
pieni pelivara yllätyksiä varten (jos esimerkiksi maatyöt osoittautuvat odotettua
haastavimmiksi). Hinnat ovat suuntaa antavia, ja ne voivat vaihdella
suurestikkin riippuen materiaaleista ja rakennuspaikkakunnasta.

03

Vastuutaho

Arvioitu
kustannus

Tontin hankinta

Asiakas

25 000 €

Talopaketin hankinta

Asiakas

160 000 €

Autosuojan hankinta
Ennen
rakentamista

Asiakas
Vastuutaho

Lupakuvat

Muurametalot

Arvioitu
18 000 €
kustannus
sis. talopakettiin

Vastaavan työnjohtajan hankinta
Tontin hankinta
Kvv- ja iv-työnjohtajan hankinta
Talopaketin hankinta
Pääsuunnittelijan hankinta
Autosuojan hankinta
Rakennesuunnitelmat ja laskelmat
Lupakuvat
Rakennusluvan hankinta
Vastaavan työnjohtajan hankinta
Palo- ja varkausvakuutus
Kvv- ja iv-työnjohtajan hankinta
Sisustussuunnittelu
Pääsuunnittelijan hankinta
- pintamateriaalit
Rakennesuunnitelmat
ja laskelmat
- kiintokalusteet

Asiakas
Asiakas
Asiakas
Asiakas
Asiakas
Asiakas
Muurametalot
Muurametalot
Asiakas
Asiakas
Asiakas
Asiakas

4 000 €
25 000 €
500 €
160 000 €
500 €
18 000 €
sis. talopakettiin
sis. talopakettiin
1 000 €
4 000 €
1 000 €
500 €

Asiakas
Asiakas ja
Muurametalot
Asiakas
Asiakas
Asiakas

500 €
sis. talopakettiin
sis. talopakettiin

Ennen rakentamista

Muuttovalmis

- kodinkoneet hankinta
Rakennusluvan
Viemärija sähköliittymät
Paloja varkausvakuutus
Maatyöt
Sisustussuunnittelu
ajoliittymä
-- pintamateriaalit
-- kiintokalusteet
salaojitus, sorapatja ja routasuojat
ja viemäriputket
-- vesikodinkoneet
- sähkökeskus
Viemäri- ja sähköliittymät
Maaperätutkimus
Maatyöt
perustusten teko
-Talon
ajoliittymä

Toteutunut
kustannus

1 000 €
10
000€€
1 000

Asiakas ja
Asiakas
Muurametalot

sis. 15
talopakettiin
000 €

Asiakas
Muurametalot

10 000 €
1 000 €

Muurametalot
Asiakas

sis. talopakettiin
15 000 €

Maaperätutkimus
Rakentamisen aikainen sähkö ja vesi

Muurametalot
Asiakas

1400
000€€

Talon
perustusten
teko
Telineet
ja nostokalusto

Muurametalot

sis. talopakettiin

Talon ja autosuojan pystytys

Muurametalot

sis. talopakettiin

Lämmönlähde ja sen asennus
Rakentamisen
aikana

Muurametalot

sis. talopakettiin

Talon sisustustyöt
Rakentamisen aikainen sähkö ja vesi
- pintamateriaalit
Telineet
ja nostokalusto
- kiintokalusteet

Asiakas
Muurametalot
Muurametalot

400 €
sis. talopakettiin
sis. talopakettiin

- kodinkoneet
Talon
ja autosuojan pystytys
Rakentamisen
aikainen
siivous
Lämmönlähde ja
sen asennus

Muurametalot
Muurametalot
Muurametalot

sis. talopakettiin
sis. talopakettiin
talopakettiin
sis.

Materiaalien
suojaus
Talon
sisustustyöt
- pintamateriaalit
- kiintokalusteet
- kodinkoneet kaatopaikalle
Rakennusjäte

Muurametalot

sis. talopakettiin

Rakentamisen jälkeen

Muurametalot

sis. talopakettiin

Rakentamisen aikainen siivous
Pihatyöt
Materiaalien suojaus
Talon ulkopuolen pintamaalaus

Asiakas
Muurametalot
Asiakas
Muurametalot
Asiakas

500 €
sis. talopakettiin
10 000 €
sis. talopakettiin
2 000 €

Asiakas
Asiakas

500 €
€
500

Asiakas
Asiakas

10 000 €
0€ €
2 000

- salaojitus, sorapatja ja routasuojat
- vesi- ja viemäriputket
- sähkökeskus

Toteutunut
kustannus

Rakentamisen aikana

Talon sisustaminen
Rakentamisen
jälkeen

- verhotangot
Rakennusjäte
kaatopaikalle
- huonekalut, seinätaulut
- pyyhekoukut ym.
Pihatyöt

Muuttoulkopuolen
uuteen kotiin
Talon
pintamaalaus
Talon sisustaminen
- verhotangot
- huonekalut, seinätaulut
- pyyhekoukut ym.

Asiakas

500 €

Muutto uuteen kotiin

Asiakas

0€
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MITÄ TARVITSEN SISUSTUSTA
VAILLE VALMIIN
TALOPAKETIN LISÄKSI?
Sisustusta vaille valmiista talopaketista rakentaessasi tarvitset samat palvelut ja
materiaalit kuin muuttovalmiissakin (rakennuslupamaksut, sähköliittymät jne.),
mutta sen lisäksi pääset itse valitsemaan ja toteuttamaan sisustusmateriaalien
hankinnat. Voit asentaa materiaalit itse, tai palkata ammattilaisen tekemään
osan töistä puolestasi.
Sisustusta vaille valmis talo on tehdään sisäpuolelta valmiiksi levypinnalle asti,
ja ulkopuolelta pintamaalausta ja sähkötöiden viimeistelyä vaille valmiiksi.
Lämmönlähde ja ilmanvaihto on asennettu ja toimintakunnossa.
Seuraavalta sivulta löydät listauksen tarvittavista sisustusmateriaaleista SVVkohteeseen.
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Sisustusta vaille valmis

Mitä tarvitaan lisäksi

Arvioitu
kustannus

Sisäkaton paneelit

20 € / m²

Sisäseinät, tapetti tai maalaus

18 € / rulla

Lattiamateriaalit (laminaatti, parketti tai vast.)

15 € / m²

Jalkalistat

15 € / m²

Katto- ja peitelistat

4 € / m²

Keittiön kodinkoneet

1700 €

Keittiön pesuallas ja hanat

500 €

Keittiön kalusteet

4000 €

Vaatekaapit

300 € / kpl

Kytkimet, pistorasiat ja datapistorasiat

20 € / kpl

Ulkovalaisimet

40 € / kpl

Sisävalaisimet

30 € / kpl

Saunan kiuas

350 € / kpl

Saunan lauteet

600 € / setti

Palovaroittimet (1 kpl per 60m²)

25 € / kpl

IV-venttiilit

15 € / kpl

Kodinhoitohuoneen kalusteet

2000 €

Lattialaatat

10 € / m²

Seinälaatat

10 € / m²

WC-kalusteet ja -istuin

1500 €

Lattiakaivon kansi

15 €

Suihkusekoittaja + suihkusetti

400 € / kpl

Väliovet (karmeineen ja kahvoineen)

100 € / kpl

Saunan ja pesuhuoneen ovet

300 € / kpl

Tulisija (hormeineen)

7000 € / kpl

Vaatehuoneen hyllyt

10 € / kpl

Kattoturvatuotteet

450 € / kpl

Sisäportaat ja kaiteet (jos 2-krs talo)

2500 €

Sadevesikourut ja syöksyt

900 €

Toteutunut
kustannus
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MUUTTOVALMIS
MUURAMETALO KOLMESSA
KUUKAUDESSA?
Kuusi askelta
omaan kotiin
1. Rakennuslupa
Talon rakentaminen alkaa
rakennusluvan hankkimisella.
Tontilla asiakkaan tehtäviä ovat
sorapatjan, routaeristyksen sekä
sähkö- ja vesiliittymien hankinta.
Muurametalot hoitaa perustuksen ja
talon perustusten päälle.

2. Rakentaminen säältä
suojassa
Talon rakentaminen tapahtuu
kuivissa ja lämpimissä sisätiloissa
tehtaalla, josssa sääolosuhteet eivät
pääse vaikuttamaan materiaaleihin
haitallisesti tai viivästyttämään
aikatauluja.

3. Koti saapuu tontille
Talo kuljetetaan moduuleina tontille.
Muurametalot hoitaa pystytyksen
muutamassa päivässä kaikkine
LVIS-kytkentöineen, ja talo on
säältä suojassa heti ensimmäisestä
päivästä alkaen.
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MUUTTOVALMIS
MUURAMETALO KOLMESSA
KUUKAUDESSA?
4. Sisätyöt ja pinnat
Muurametalot tekee kaikki sisätyöt
valitsemillasi pintamateriaaleilla:
lattiat, kylpytilat, seinät.
Kiinnitämme wc-istuimet ja
lavuaarit. Asennamme
ilmanvaihtoventtiilit ja keittiön
kodinkoneet, sekä viimeistelemme
sähkötyöt. Kaikki pieetillä,
työpäälikön valvonnassa.

5. Sisustus valmiiksi
Tee omat valintasi laajasta
sisustamisen mallistostamme, ja
Muurametalot hoitaa asennukset
valmiiksi asti yksityiskohtia myöten.

Jos haluat valintoja tehdessäsi
saada tukea meiltä, Muurametalojen
alue-edustajasi auttaa mielellään.
Voit myös olla yhteydessä suoraan
sisustussuunnittelijaamme.

6. Muutto kotiin!
Talo luovutetaan sinulle sovittuna
päivänä, kun olet tarkastanut sen
työpäälikön kanssa ja antanut
hyväksyntäsi työlle. Uusi koti on
valmis vastaanottamaan uudet
asukkaat!

Muurametalot Oy
Pääkonttori
Vapaudenkatu 60
40100 Jyväskylä
Tehdas
Metsurintie 8
95530 Tornio
www.muurametalot.fi
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