SISUSTUSTA VAILLE
VALMIIN MUURAMETALON
OSTAMINEN JA VALMIIKSI
RAKENTAMINEN
NÄIN ONNISTUT!

ESIPUHE

Sisustusta vaille valmis talopaketti antaa asiakkaalle
mahdollisuuden osallistua itse rakentamiseen.
Toimitussisältömme varmistaa, että suurin osa haasteellisista
rakentamisen vaiheista on hoidettu valmiiksi ja pääset jatkamaan
rakentamista suoraan uuden kotisi lämpimissä
sisätiloissa. Sisustusta vaille valmis toteutus sopii hyvin
rakentajalle, jolla on itsellään tai lähipiirissään hyvät verkostot
rakentamiseen sekä halu tehdä sisäpinnat itse.
Tämän dokumentin tarkoitus on auttaa sinua ymmärtämään, mitä
sisustusta vaille valmis Muurametalo pitää sisällään, mitä tarvitset
talotoimituksen lisäksi ja kuinka saat rakennettua sisustusta vaille
valmiista Muurametalosta unelmiesi kodin.
Tervetuloa mukaan
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SISUSTUSTA
VAILLE VALMIS
SISUSTUSTUSTA VAILLE
VALMIS KOTI PÄÄSTÄÄ
LUOVUUTESI VALLOILLEEN
Sisustusta vaille valmis talopaketti

Muurametalot rakentaa sisustusta vaille

tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden

valmiin kodin osalta raskaimmat ja

tarttua itse vasaran ja maalipensselin

hankalimmat vaiheet, rakennamme

varteen, ja säästää kokonaisbudjetissa

perustukset ja vastaamme

nostamalla oman työn osuutta.

talotekniikasta.

Sisustusta vaille valmiissa

Lattialämmitys on päällä kun aloitat

toimitussisällössä talon ostajalle jää

projektista oman osuutesi, ja LVIS-työt

työmaalla tehtäväksi projektin hauskin

ovat loppusuoralla kalustusta

osuus - pintojen viimeistely, kalustaminen

odottamassa.

ja sisustaminen.

Sisustusta valle valmiissa kodissa hankit
Asiakkaan tehtäväksi jää lopullisten

ja asennat kodin kiintokalusteet,

pintojen viimeistely (lattiat, seinät ja

kodinkoneet ja sisustusmateriaalit. Voit

katto), LVIS-kalustus sekä väliovien ja

toteuttaa vapaasti omaa visiotasi ja

kiintokalusteiden asennus. Nämä voi

jättää todella oman kädenjälkesi näkyviin

tehdä itse tai teettää ne paikallisella

uudessa kodissasi.

ammattilaisella.
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KENELLE SISUSTUSTA
VAILLE VALMIS
TOIMITUS SOPII?
Muurametalojen sisustusta vaille valmis
talopaketti soveltuu erinomaisesti
rakentajalle, joka haluaa osallistua uuden
kodin sisäpintojen rakentamiseen ja
tehdä kodin pintavalinnat sekä
asennukset itse oman maun ja aikataulun
mukaan.
Sinun ei tarvitse olla rakentamisen
ammattilainen onnistuaksesi kotin
sisustamisessa. Muurametalot vastaavat
taloteknisistä asennuksista, ja rakentaa
sisäseinät levypinnoille asti valmiiksi.
Sinun on helppo jatkaa siitä eteenpäin.
Sisustusta vaille valmiissa toimituksessa
voit säästää rahaa, mikäli sinulla on aikaa
ja osaamista talon sisutustustöihin.
Nostamalla oman työn osuutta voit
vaikuttaa talosi kokonaisbudjettiin.
Pintamateriaaleja valitessasi voit myös
säästää tai - päinvastoin - panostaa
enemmän esimerkiksi saunan tai keittiön
valinnoissa.
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RAKENTAMISEN
KESTO
Muurametalon rakentaminen voidaan

myös yläkerta tehdään sisustusta vaille

jakaa kahteen vaiheeseen: talotoimitusta

valmiiksi, koti luovutetaan 50 työpäivää

valmisteleva vaihe, ja talotoimituksen

talotoimituksen jälkeen.

jälkeinen vaihe.
Mikäli talon tilaaja haluaa 1,5Hankinstasopimuksesta talotoimitukseen

kerroksen kodin, jossa alakerta on

menee yleensä vähintään 12 viikkoa.

muuttovalmis ja yläkerta sisustusta

Tässä ajassa hankintaan rakennuslupa,

vaille valmis, koti luovutetaan 90

tehdään sähkö- ja sisustussuunnitelmat,

päivää talotoimituksen jälkeen.

tilataan tontille sähkö-, vesi- ja
tietoliikenneliittymät, suoritetaan

Sisustusurakan vaatimat rakennustyöt

maansiirtotyöt ja perustusten

vievät asiakkailtamme yleensä noin

ulkopuoliset työt, esimerkisi

puoli vuotta. Moni tekee rakennustöitä

salaojitukset.

rauhassa sen mukaan mitä omat
päivätyöt antavat myöten, ja tästä

Talo toimitetaan tontille sovittuna

johtuen rakentaminen sijoittuu lähes

päivänä.

kokonaan iltapäiviin sekä
viikonloppuihin.

Sisustusta vaille valmis -talo luovutetaan
toimituksen jälkeen asiakkaalle

Mikäli talon sisustusurakan työt voi

seuraavasti 40 työpäivää talotoimituksen

tehdä kokopäiväisesti tai jos

jälkeen, mikäli kyseessä on 1-kerroksen

käytettävissä on isompi

tai 1,5-kerroksen yläkertavarauksella

rakennusporukka, projekti voi olla

oleva koti. 1,5-kerroksen kodit, joissa

huomattavasti nopeampi.
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ULKOPUOLEN
VALMIUS
Sisustusta vaille valmis koti on ulkopuolelta lähes täysin valmis,
mutta rakentaja saa pääsee jättämään myös kodin ulkopuolen
näyttävyyteen oman kädenjälkensä.

Muurametalojen sisustusta vaille

Muutoin talo on ulkopuolelta

valmiissa kodissa toimitukseen ei kuulu

muuttovalmista vastaavan

kodin hätäpoistumistikkaat,

toimitussisällön mukainen. Ulkoverhous,

kattoturvatuotteet tai

ulko-ovet, kuistit, vesikatto ja tarvittavat

sadevesijärjestelmä, eli syöksytorvet ja

lumiesteet kuuluvat toimitukseen

sadevesikourut. Nämä voi talon tilaaja

asennuksineen. Samoin myös talon

valita ja asentaa vapaasti.

ulkoseinän vesiposti.

Toimitukseen ei myöskään sisälly kodin

Myös talon pohjapiirrustuksen mukaiset

ulkovalaisimet. Sähkösuunnitelmaan ne

ikkunat on kuuluvat asennettuna

toki piirretään ja ulkovaloille tehdään

sisustusta vaille valmiiseen

johdotukset halutuille paikoille. Talon

toimitukseemme. Ulkopuolelle sijoittuvat

tilaaja saa hankkia sekä asentaa oman

levike- ja vuorilaudat sekä ikkunoiden

mielensä mukaiset ulkovalot kodin

vesipellit kuuluvat myös asennettuna

pääven viereen sekä muille suunnitelman

sisustusta vaille valmiiseen

mukaisille paikoille.

toimitukseemme.
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VAATIVAT VAIHEET
TEHTYNÄ

Sisustusta vaille valmis koti on talon sisäpuolelta niin sanotusti
levyvalmis. Tästä on talon tilaajan helppo lähteä jatkamaan
sisustusurakkaa, kun vaativimmat vaiheet on tehty
Muurametalojen tehtaalla valmiiksi.
Sisustusta vaille valmiiseen

Rakentamisen avustavat työt,

toimitussisältöön kuuluu

rakennusvälineet (esimerkiksi kuivaimet

Muurametalojen toimittama perustus

ja telineet) kuuluvat Muurametaloille.

uudelle kodille. Toki myös talon runko,

Muurametalot vastaa myös rakentamisen

eristykset, höyrysulut yms. kuuluvat

aikaisesta siivoamisesta

normaalisti toimitukseemme.

rakennustyömaalla, rakennustarvikkeiden
vastaanotosta, sisään kantamisesta ja

Koneellinen ilmanvaihto asennetaan

suojaamisesta.

kotiin jo tehtaalla, joskin näkösälle
jäävien venttiilien hankinta ja asennus
kuuluvat tilaajan tehtäviin.
Ilmanvaihtolaite ja -kanavat kuuluvat
Muurametaloille
Hintaan sisältyy myös
maalämpöpumppu, kallioporaus ja
vesikiertoinen lattialämmitys, sekä
tarvittavat asennukset. Lattialämmitys
on toiminnassa, kun koti luovutetaan
asiakkaalle.
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SISÄPUOLEN
VALMIUS
VÄLISEINÄT
Uuden Muurametalon sisustustyöt
kannattaa aloittaa väliseinien
tasoittamisesta. Muurametalojen
väliseinissä uloin kerros on
erikoiskovaa kipsilevyä, joten
työvaiheet ovat ensin seinien
pyyhkiminen pölyistä, tasoitteen
levittäminen seiniin ja hiominen.
Ensimmäisellä tasoituskierroksella
seiniin voi jäädä pieniä epätasaisuuksia,
mistä ei pidä huolestua: ne voidaan
korjata paikallisesti toistamalla
aiemmat työvaiheet.
Tasoittamisen jälkeen seinät voi joko
maalata tai tapetoida.

tiivistetty ja kulkevat talon
välipohjassa. Myös sähköjohdotukset
on vedetty kodin sähkörasioiden
kohdalle, joten tilaajan tehtäväksi jää
vain sähkökalustaminen: kytkimien,
pistorasioiden, datapistorasioiden yms.
asentaminen.

LATTIA
Lattiassa uloimpana kerroksena on noin
30 millimetrin paksuinen betonilaatta,
jonka sisällä kulkevat vesikiertoiset
lattialämmitysputket. Tämän päälle
pääset mukavasti asentamaan lattian
pintamateriaalia.
Riippuen valitsemastasi
lattiamateriaalista, tarkasta tarvitseeko

SISÄKATTO

lattiasi alle asentaa askeläänieristystä
tai höyrynsulkua.

Sisäkatto on avoin ja koolauspuut ovat
näkyvissä. Tarvittavat

Lattia ja katto kannattaa listoittaa

ilmanvaihtokanavat on asennettu ja

asennuksen jälkeen
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SISÄTILOJEN VESIERISTYS
JA LAATOITUS

VESIERISTYS
Suomen
rakentamismääräyskokoelmassa
märkätila määritellään seuraavasti:
”Märkätila tarkoittaa huonetilaa, jonka
lattiapinta joutuu tilan

talon tilaajalle jää saunasta vain lattia
vesieristettäväksi, mutta
pesuhuoneessa on sekä seinien että
lattian vesieristäminen talon tilaajan
vastuulla.

käyttötarkoituksen vuoksi vedelle
roiskua tai tiivistyä vettä (esim.

LAATOITUS

kylpyhuone, suihkuhuone, sauna).”

Vedeneristeen päälle asennetaan

alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi

seiniin seinälaatat, ja lattiaan sekä
Märkätilojen seinät ja lattia tulee aina

lattialaatat että lattiakaivo.

vesieristää. Lisäksi kaikki huoneet,
joissa on lattiakaivo, tulee vesieristää

Lisävalintana voit ostaa

lattian osalta. Seinään näissä riittää

Muurametaloilta vesieristyksen sekä

kosteuseristys. Muurametaloissa

laatoituksen vakiolaatalla saunaan sekä

tämänkaltaisia tiloja ovat

pesuhuoneeseen. Pyydä tarjous omalta

kodinhoitohuoneet sekä wc-tilat.

myyjältäsi.

Muurametalot vesieristävää ja paneloi
tehtaalla saunan seinät, ja sekä saunan
että pesuhuoneen katto paneloidaan
sisäverhouspaneelilla tehtaalla. Näin
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SAUNAN JA
PESUHUONEEN
SISUSTUS
SAUNA
Saunassa on seinät ja katto paneloitu
kuusipaneelilla kuten aiemmin
mainittiin. Mikäli paneelit haluaa
sävyttää toisen väriseksi, se on talon
tilaajan vastuulla. Koti luovutetaan
ilman lauteita ja kiuasta, ja niiden
hankkiminen sekä asentaminen ovat
tilaajan tehtäviä. Myös saunan valaisin
kuuluu talon tilaajan vastuisiin, ellei
myyjän kanssa toisin sovita.

PESUHUONE
Pesuhuoneeseen tilaajan tehtävänä on
aiemmin kerrotun lisäksi asentaa
haluamansa vesikalusteet sekä
valaistukset. Näitä ovat
suihkusekoittaja ja suhkusetti, wcistuin, seinäkiinnitteinen allas,
allashana ja kattovalaisin. Lisäksi

Halutessaan tilaaja voi jättää
pesuhuoneesta wc-istuimen ja altaan
pois, ja asentaa sinne kaksi suihkua.
Valinta näiden suhteen tulee tehdä
ennen kuin haetaan rakennuslupaa,
sillä vesipisteiden määrä ja sijoittelu
lyödään lukkoon rakennuslupaa
haettaessa.
Vesi- ja viemäriputket on talon
rakenteisiin asennettu tehtaalla, jolloin
talon tilaajan on helppo jatkaa
kalustamisella eteenpäin. Nämä putket
on vedetty valmiiksi hanakulmille asti,
eli kiinteistön vesi- ja viemärikalusteet
sekä kalustesulut ovat asiakkaan
vastuulla.

WC

tarvitaan seiniin maali- tai tapettipinta

Samoin kuin pesuhuoneessa, WC-

sekä - katto- ja peitelistat.

tiloihin tarvitaan vesikalusteet ja
valaistus, sisäkatto, seiniin tapetti tai
maali sekä katto- ja peitelistat.
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KODINHOITOHUONEEN
JA WC:N SISUSTUS

WC
Samoin kuin pesuhuoneessa, WCtiloihin tarvitaan vesikalusteet ja
valaistus, sisäkatto, seiniin
vedenkestävä tapetti, maali tai
laatoitus sekä katto- ja peitelistat.
WC:n kalusteisiin kuuluu istuin ja sille
kansi, allas ja allaskaappi, altaan päälle
peili tai peilikaappi, sekä hana ja
mahdollisesti bideesuihku.

KODINHOITOHUONE
Kodinhoitohuoneen lattia kaipaa
vesieristyksen, ja sen päälle
laatoituksen. Kodinhoitohuoneeseen
kuuluu lattiakaivo, ja kodin tilaajan
vastuulla on myös sen vesieristäminen
ja siihen kannen hankkiminen.
Kodinhoitohuoneeseen kodin tilaaja
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tarvitsee myös valaistuksen, usein
Muurametalojen kodinhoitohuoneisiin
asennetaan 1-2 valaisinta kattoon
riippuen talomallista ja
kodinhoitohuoneen koosta.
Kodinhoitohuoneeseen
Muurametalojen vakiotoimitukseen
kuuluu ilmanvaihtokone, sekä
lämmönlähde. Usein asiakkaamme
sijoittavat pesutornin (pyykinpesukone
sekä kuivausrumpu) lämmönlähteen
viereen, ja asentavat liukuoviryhmän
tälle kokonaisuudelle.
Kodinhoitohuoneiden seinien värin
sekä välitilan materiaalin kodin tilaaja
saa valita ja toteuttaa vapaasti, samoin
kuin katto-, jalka- ja peitelistojen
hankinnan sekä asennuksen.
Kodinhoitohuoneeseen tarvitaan myös
kiintokalusteet, eli kaapit, työtasot,
allas sekä hana kodin tilaajalta.
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KEITTIÖ
Sisustusta vaille valmiiseen kotiin pääsee kodin tilaaja
suunnittelemaan, hankkimaan ja asentamaan itse juuri sen
näköisen ja kokoisen keittiön, kuin itse haluaa. Keittiö on yksi
kodin merkittävimmistä huoneista, ja siihen panostetaan
paljon.
Keittiön suunnittelu ja tarjousten
pyytäminen kannattaa aloittaa nopeasti
sen jälkeen, kun hankintasopimus
talopaketista on tehty. Hellan ja
vesipisteiden paikat tulee olla tiedossa
ajoissa, jotta ne voidaan piirtää
pohjakuvaan kun uudelle kodille haetaan
rakennuslupaa.
Myös keittiön putkitukset ja sähköt on
valmisteltu asiakkaalle kalustamista ja
sulkuja varten. Keittiöön kodin tilaaja saa
hankkia ja asentaa mm. kodinkoneet,
tasot, kaapit, välitilan ja keittiön laatat,
altaat ja hanat.
Näin uuteen kotiin tulee juuri sellainen
keittiö, kuin itse haluat!
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TULISIJA
Tulisija tuo tunnelmaa, valoa ja lämpöä jokaiseen kotiin, josta
tulisija löytyy. Takka kannattaa valita kodin koon,
käyttötarkoituksen sekä lämmitysmuodon mukaan
Sisustusta vaille valmiiseen toimitukseen takka
ei kuulu, vaan kodin tilaaja saa hankkia ja
asentaa vapaasti takan uuteen kotiinsa.
Takan paikka ja hormin rakenne tulevat
rakennuslupapiirrustuksiin, joten kotiin tuleva
takka olisi syytä olla tiedossa ennen kuin
rakennuslupakuvien piirtäminen alkaa.
Mikäli takka hormeineen ja tulipesineen painaa
yli 700 kg, tarvitsee takan alle valaa sille oma
perustus. Kevyet takat tai takkakamiinat, joiden
kokonaispaino on 700 kg tai alle, eivät tätä
perustusta tarvitse.
Takkaperustukset saat Muurametaloilta
lisähinnasta kotiisi, ja se valetaan samalla
kerralla kodin perustusten kanssa. Alueesi
edustaja auttaa mielellään myös
takkaperustusten kanssa.
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ALAKERTA MUUTTOVALMIS,
YLÄKERTA SISUSTUSTA
VAILLE VALMIS
Yhä useampi ostaa 1,5-kerroksen Muurametalonsa alakerran
osalta muuttovalmiina, ja yläkerran sisustusta vaille valmiina
ja jatkaa
Mikäli talon tilaa niin, että yläkerta on
sisustusta vaille valmis, pätee aiemmin
kirjoitetut tiedot myös yläkerran osalta:
sisäpinnat ovat levypinnoilla, lattialämmitys on
asennettu, ilmanvaihtokanavat paikoillaan ja
katto on avonainen.
Sisäportaiden toimituksessa on pieniä eroja.
Jos talon tilaa siten, että alakerta on
muuttovalmis, ja yläkerta sisustusta vaille
valmis, portaat tulevat asennettuna. Käsijohde
ja kerroskaiteesta tulevat vain
materiaalitoimituksena, eivät asennettuna.
Mikäli koko talo tilataan sisustusta vaille
valmiina, portaat toimitetaan
kokonaisuudessaan tarvikkeena ilman
asennusta.
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LOPUKSI
Toivottavasti tästä oppaasta on sinulle hyötyä oman
taloprojektisi suunnittelussa ja toteuttamisessa! Kun haluat
lisätietoja rakentamisen tai suunnittelun kanssa, alueesi
edustaja auttaa mielellään.
Sisustusta vaille valmis toimitussisältö sisältää
vaativimmat ja kalleimmat rakentamisvaiheet,
joten kun koti on luovutettu sen tilaajalle, se on
varsin suoraviivainen ja mukava projekti viedä
loppuun asti valmiiksi kodiksi.
Tekemällä itse voit säästää rakentamisen
kustannuksissa, ja hankkimalla
sisustustarvikkeet itse voit laatia kotisi ilmeen
juuri sellaiseksi kuin olet aina halunnut.
Muurametalojen kanssa rakentaminen sujuu
vaivattomimmin, ja onnistut kanssamme
varmasti. Asiantuntijamme auttavat aina
suunnittelusta alkaen ja ovat tukenasi projektin
loppuun saakka.
Ota rohkeasti yhteyttä, niin lähdetään yhdessä
rakentamaan uusi koti.
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