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Vihreä lehti
Skanskan valitsema, vähemmän 
ympäristöä kuormittava tuote.

Lisähintainen tuote
Tuotteet ovat lisähintaisia  
vaihto ehtoja vakiotuotteille.

Helpottaa arkea
Tuote helpottaa arkea 
olemalla esimerkiksi tavallista 
helppokäyttöisempi.

Sisältö

Visualisointi As. Oy Kuopion Kiuru

Merkkien selitykset

Sinun näköisesi koti  
Tervetuloa uuden kotisi sisustusvalintojen äärelle! Olemme 
suunnitelleet valintojasi helpottamaan eri tyylejä ja tunnelmia 
sisältävät Design-mallistot, joista toivomme sinun löytävän 
mieluisan perustan muulle sisustukselle. 

Aloita suunnittelu esimerkiksi lattiasta ja seinämaaleista, 
jotka muodostavat kodin suurimmat pinnat ja määrittelevät 
vahvasti asunnon tunnelmaa. Valitse sen jälkeen Design-
mallistojen sisustusmateriaaleista oman kotisi tyyliin sopivat 
ratkaisut yhden malliston sisältä – tai yhdistele mallistoja 
mielesi mukaan! Viimeistele kokonaisuus varustevalikoimasta.

Sonja Lepistö
Sisustusarkkitehti  
Skanska Kodit
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Voit valita kotiisi sopivat 
materiaalit yhdestä 
Design-mallistosta tai 
yhdistelemällä molempia 
mielesi mukaan

”

Visualisointi As. Oy Kuopion Kiuru

Uuden kodin  
suunnittelu alkaa tästä
Tästä se alkaa, uuden kotisi sisustaminen! Pääset tunnelmoimaan uutta kotiasi 
jo ennen muuttoa – millaisen perustan luot sisustukselle? Suunnittelemamme 
Design-mallistot helpottavat sinua uuden kotisi sisustusmateriaalien valinnassa. 
Kuopion Kiurun Design-mallistot ovat Calm ja Confident. Valmiiksi mietityt 
kokonaisuudet sisältävät useita väri- ja materiaalivaihtoehtoja. 

Voit valita mieleisesi materiaalit ja varusteet asunnon myyntihintaan  sisältyvistä 
vaihtoehdoista tai laajasta lisähintaisten materiaalien valikoimasta. Tästä 
esitteestä näet eri vaihtoehdot, mutta ennen lopullista valintaa on  tärkeää 
tutustua sävyihin ja pintastruktuureihin aidoista materiaalinäytteistä paikan 
päällä Skanskan Kotimyymälässä yhdessä asiakasvastaavan kanssa. 

Asiakasvastaavalta saat asiantuntevaa ja henkilökohtaista opastusta kaikissa 
sisustusasioissa. Tapaamisen aikana voit tutustua yhdessä asiakasvastaavan 
kanssa kotisi suunnitelmiin ja keskustella tarkemmin toiveistasi. 

Käytössäsi on myös Skanskan KodinOnni-verkkopalvelu, jossa voit vaivattomasti 
kokeilla erilaisia materiaaliyhdistelmiä ja luoda uuden kotisi tyylin. Saat 
asiakasvastaavalta linkin KodinOnneen rekisteröitymistä varten. 

Asiakasvastaavanasi toimin yhteyshenkilönäsi koko matkan kaupanteosta aina
kotisi valmistumiseen saakka. Tavoitat minut OmaSkanska-palvelun kautta.
Mukavia hetkiä sisustamisen parissa!

Asiakasvastaavan tervehdys

Elina Peuhkuri

Asiakasvastaava

050 321 9680
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Valintojesi avuksi

Pintamateriaalit ja varusteet valitaan asunnon myyntihintaan 
sisältyvistä vaihtoehdoista tai laajasta lisähintaisten tuottei-
den valikoimasta. Jos sinulla on tarjolla olevista vaihtoehdois-
ta poikkeavia toiveita, keskustelethan niiden toteutusmah-
dollisuuksista asiakasvastaavasi kanssa mahdollisimman pian 
kaupanteon jälkeen.

Lisähintaisten sisustusmateriaalien ja varusteiden sekä muu-
tostöiden hintaan lasketaan materiaalit, asennustyöt ja mah-
dolliset hyvitykset poisjäävistä materiaaleista tai varusteista. 
Kaikki sisustusvalinnat ja mahdolliset muutostyöt on tehtävä 
kohdekohtaisen rakennusaikataulun mukaisesti.

Kaikki muutokset eivät ole mahdollisia. Tällaisia 
ovat muun muassa:

• Toimenpide- tai rakennuslupaa vaativat muutokset.

•  Julkisivuun ja asunnon ulkopuolisiin tiloihin  
        tehtävät rakenteelliset muutokset.

•  Vesi- ja viemäripisteiden siirrot.

• Kantavien väliseinien siirrot, poistot ja aukotusten  
       muutokset sekä hormien ja sähkökaapin siirrot.

• Sähkömuutokset betonielementtiseinissä (eli kantavat  
       sisäseinät, ulkoseinät ja asuntojen väliset seinät).

• Märkätiloja rajoittavien seinien siirrot.

 
Skanskan työturvallisuus-, vastuu- ja takuuvelvoitteiden 
vuoksi emme voi hyväksyä rakennusvaiheen aikana asunnon 
ostajien omia materiaalitoimituksia tai asennuksia. Verohal-
lituksen antaman ohjeen mukaan lisähintaiset materiaali- ja 
varustevalinnat sekä muutostyöt eivät oikeuta kotitalousvä-
hennykseen, koska ne eivät ole laissa tarkoitettua peruskorja-
usta tai kunnossapitoa.

Mikäli tietyn sisustusmateriaalin tai varustemallin toimitus 
jostain syystä estyy, korvaamme alkuperäisen vaihtoehdon 
vastaavalla tuotteella.

Lisä- ja muutostöiden kunnossapitovastuu

Rakennusaikana tilatut lisä- ja muutostyöt kuuluvat asun-
non omistajan omalle kunnossapitovastuulle, jos ne eivät 
rinnastu asunto-osakeyhtiön alkuperäisten suunnitelmien 
mukaiseen perustasoon. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan 
osakkeenomistajalla on kunnossapitovastuu rakennusaikana 
huoneistoon tai sen ulkopuolelle tilaamistaan rakenteellisista 
ja sisustuksellisista muutoksista ja lisäyksistä. Yhtiön yhtiö-
järjestyksen mukaan asunnon omistaja vastaa myös kaikista 
huoneistoon tai sen ulkopuolelle tilaamistaan lisäyksistä ja 
muutoksista yhtiölle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksis-
ta sekä näiden yhtiön rakennukselle tai huoneistolle mahdol-
lisesti aiheuttamista vahingoista.

Skanska Talonrakennus Oy:llä ei ole kuluttajasuojalain 
mukaan velvollisuutta eritellä kiinteähintaisen lisä- ja 
muutostyön kustannusrakennetta. Asunto-osakeyhtiön 
rakennusaikainen hallitus ei käsittele asunnon hallinnan 
ja yhtiön hallinnon luovutuksen välisenä aikana asunnon 
omistajan lisä- ja muutostöihin liittyviä lupapyyntöjä.

Parketit 

Voit valita vaihtoehdoista omaan tyyliisi ja tavoittelemaasi 
tunnelmaan parhaiten sopivan puuparketin. Aidosta puusta 
tehty parkettilattia on miellyttävän tuntuinen ja kestävä 
lattiamateriaali. Sauvojen määrä kertoo, kuinka monesta 
rinnakkaisesta palasta parketin pintakerros on valmistettu. 
Kolmisauvainen on parkettien klassikko, joka on pinnaltaan 
elävä ja ilmeikäs. Yksisauvaisen parketin yhdestä laudasta 
sahatut leveät sauvat tekevät lattiasta kodin upean katseen-
vangitsijan.

Parketti puhdistetaan imuroimalla ja nihkeällä liinalla tai 
mopilla. Tarvittaessa voit käyttää mietoa puhdistusainetta. Par-
ketti on luonnonmateriaali, joka elää ilman kosteusvaihtelujen 
mukaan jolloin kuiva ilma saattaa aiheuttaa parketin rakoilua. 
Tämän vuoksi on suositeltavaa pitää suhteellinen ilmankosteus 
välillä 30–60 % ja huonelämpötila välillä +18–24 °C.

Kun olet solminut asuntokaupan, edessäsi on yksi mukavimmista 
asunnon ostoon liittyvistä asioista: uuden kotisi materiaali- ja 

varustevalintojen tekeminen. Varmimmin pääset vaikuttamaan 
valintoihin, kun ostat asunnon jo rakentamisen alkuvaiheessa.  
Saat kaikissa sisustusasioissa asiantuntevaa ja henkilökohtaista 

opastusta omalta asiakasvastaavaltasi.

Maalatut katot ja seinät

Katot ja seinät ovat valkoiset. Huoneisiin on helppo tuo-
da lisää väriä ja persoonallista ilmettä tehostemaalatulla 
seinällä tai maalaamalla kaikki seinät hienovaraisilla sävyillä. 
Vaaleammat sävyt luovat tilaan hienovaraista pehmeyttä ja 
viimeisteltyä ilmettä.

Keittiö

Keittiön tyylin ja värimaailman suunnittelu on kokonaisuus, 
johon vaikuttavat kaapinovet, työtaso, välitilamateriaali ja 
vetimet. Myös asuntoon valittu parketti kannattaa huomioi-
da keittiön materiaali- ja värivaihtoehtoja punnitessa.

Kaapinovet muodostavat keittiön suurimmat pinnat, jolloin 
niiden valinta määrittelee keittiön ilmettä vahvasti. Valkoiset 
kaapinovet ovat ajattomat ja mukautuvat moneen tilaan. 
Myös keittiön väripilkut, kuten välitilan laatat, kodintekstiilit 
ja astiat, erottuvat ryhdikkäästi vaaleilta pinnoilta. Mikrola-
minaatti- ja melamiiniovien pintastruktuuri jäljittelee puun-
syykuviointia ja on helppohoitoinen ja kulutusta kestävä.

Vetimet viimeistelevät keittiösi tyylin, mutta keittiö voi olla 
myös pääosin vetimetön. Vetimettömät yläkaapinovet so-
pivat pelkistetyn moderniin keittiöön. Vetimetön yläkaappi 
avautuu kaapin alareunasta vetämällä, ja avaamisen vaatima 
tila on huomioitu rungon suunnittelussa.

Keittiön työtasot voivat olla sisustusesitteen mukaisesti 
laminaattia, kiveä tai kvartsikomposiittia. Laminaateissa on 
sekä sileitä että struktuuripintaisia vaihtoehtoja, niin mat-
tapintaisia kuin kiiltäviäkin. Kivitaso on kestävä vaihtoehto 
keittiön työtasoksi ja sen kiilto tekee keittiöstä ylellisen. Kos-
ka kyseessä on luonnonmateriaali, siinä saattaa kivilaadusta 
riippuen ilmetä värivaihtelua – yksivärisissä vähemmän kuin 
kirjavissa. Kvartsikomposiitti on hyvä valinta erityisesti silloin, 
kun toiveissa on väritykseltään vaalea, kokonaan valkoinen 
tai marmorikuvioinen työtaso. Kvartsikomposiittitaso ei 
kuitenkaan kestä kuumuutta kuten kivi. Valikoimissamme 
olevien työtasojen päivittäiseksi hoito-ohjeeksi suosittelem-
me pyyhkimistä miedolla puhdistusaineella.

Kalusteväli on hyvä miettiä yhdessä työtason ja kalusteovien 
kanssa. Keraamisista laatoista löytyy paitsi perinteisiä vaihto-
ehtoja, myös moderneja värejä, muotoja ja kokoja. Keraa-
misen laatan saumalaasti on huokoista, joten se kannattaa 
puhdistaa säännöllisesti. Laattaa pelkistetympi sisustusrat-
kaisu on kalusteväliin asennettava lasi. Kiiltävä lasi heijaste-
lee valoa ympärilleen, kun taas mattalasi on rauhallinen ja 
satiinimainen. Lasipinta kiinnitetään seinään liimaamalla, ja 
siinä saattaa olla keittiön kalustesuunnitelmasta ja koosta 
riippuen saumoja. Tuoreet tahrat on helppo pyyhkäistä pois 
lasista.

Uuden keittiösi kodinkoneet ovat energiatehokkaita, korkea-
laatuisia ja turvallisia arjen apureita. Kodinkoneet voivat olla 
valkoisia tai teräksen värisiä, ja kalustepeitteinen astianpesu-
kone tekee keittiön alakaappilinjasta selkeän ja yhtenäisen 
myös silloin, kun alaovi ei ole valkoinen. Kalustepeitteiset ja 

integroidut kodinkoneet sulautuvat keittiökokonaisuuteen 
huomaamattomasti.

Kodinkoneiden ja kodin elektroniikkalaitteiden energialuo-
kitus uudistuu ja 1.3.2021 lähtien kodinkoneiden energia-
luokituksessa käytetään asteikkoa A-G. Vanhat plusluokat 
A+, A++ ja A+++ poistuvat asteittain eri tuoteryhmistä. Uusi 
luokitus on käytössä kylmälaitteille, astianpesukoneille, pyy-
kinpesukoneille ja viinikaapeille.

Päivityksen tavoite on selkeyttää luokitusta ja kannustaa 
valmistajia energiatehokkaampien tuotteiden kehittämiseen. 
Vanhat ja uudet energialuokat eivät ole suoraan vertailta-
vissa keskenään johtuen erilaisista arviointikriteereistä ja las-
kentakaavoista. On kuitenkin hyvä huomata, että tuotteiden 
energiatehokkuus on edelleen sama, vain luokituksen skaala 
on muuttunut. 

Kylpyhuone ja WC

Kylpyhuoneen ja WC-tilan laatat ovat pitkäaikainen sisus-
tuspäätös, joten olemme valinneet Design-mallistoihin aikaa 
kestäviä värejä ja struktuureja. Kylpyhuoneessa valkoinen 
seinälaatta korostaa lattialaattojen ja mahdollisten tehos-
telaattojen väritystä. Lopputulokseen vaikuttavat paitsi 
värikontrastit, myös laatan pintaominaisuudet: kiiltävä laatta 
heijastaa valoa, mattalaatta taas luo tilaan pehmeyttä. Latti-
alaattojen koko varmistaa onnistuneen lopputuloksen myös 
kaatojen osalta.

Kylpyhuonekalusteet ovat muotoilultaan helppohoitoisia ja 
ajattomia. Allaskaappien rungot ja ovet on valmistettu kos-
teudenkestävästä levystä. Suihkuseinä pitää huolen siitä, että 
kalusteet pysyvät kuivina. Jos vesiroiskeet kuitenkin ulottuvat 
kylpyhuonekalusteisiin, älä anna niiden jäädä kosteiksi. Kui-
vaa roiskeet heti, niin pidennät kalusteiden käyttöikää.

Säilytysratkaisut

Komerokalusteidet ovet ovat valkoiseksi maalattua mdf-le-
vyä. Voit valita niihin oman makusi mukaiset vetimet. Vetimil-
läkin voi vaikuttaa sisustuksen tyyliin: esimerkiksi pidemmillä 
vetimillä saat komeroriviin lisää näyttävyyttä. Kaapit on varus-
tettu joko hyllyillä tai vaatetangolla. Liukuovet yhdistettynä 
kiskokantoiseen säilytysjärjestelmään tai komerorunkoon 
säästävät tilaa huoneissa maksimoiden samalla säilytystilan. 
Muunneltava säilytysjärjestelmä on muokattavissa ja täyden-
nettävissä, kun tarpeet muuttuvat.

Esitteessä on sekä asunnon hintaan kuuluvia, 
että lisähintaisia materiaaleja ja varusteita

Valokuvien ja visualisointien tuotteet ja tilaratkaisut eivät 
ole tästä kohteesta. Visualisointien tuotteet voivat poiketa 
kohteen materiaaleista ja varusteista. Visualisoinnit voivat 
sisältää lisähintaisia tuotteita. Materiaalit ja varusteet määrit-
tyvät asuntokohtaisen suunnitelman mukaisesti – kysy lisää 
asiakasvastaavaltasi. 
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Design-mallisto Calmin vihreät ja utuiset sävyt yhdistyvät vaaleisiin 
puupintoihin ja satiinimaisiin materiaaleihin. Tehosteväreinä on harmaan 

eri sävyjä vaaleasta tummaan laavakiveen. Yleisilme on pehmeä ja kodikas. 
Calm-kodin sisustukseen sopii skandinaavisen pelkistetty tyyli yhdistettynä 

harkittuihin vintagelöytöihin, kuten rottinkikalusteisiin. Malliston vihreät 
sammaleiset sävyt ja murretut harmaat sopivat taustaksi vihersisustukselle.

Rauhallinen 
ja pehmeä Calm

Harmonista tyylikkyyttä ja luonnollisia sävyjä

Calm-koti
rauhoittaa
ilmeellään

”

Visualisointi (ei tästä kohteesta)8 9



Design-mallisto Confident on täynnä maanläheisiä mutta urbaaneja 
sävyjä, kuten hiilenmustaa, harmaata ja savea. Murretun väripaletin 
raikastaa puhdas valkoinen. Confident-mallisto sopii erinomaisesti 

modernin selkeään ja suoralinjaiseen kotiin, esimerkiksi skandinaavisen 
minimalististen ja mustien kalusteiden kaveriksi. Urbaanissa mallistossa on 

tummia pintoja, karheita pintamateriaaleja, ja betonin sävyjä.

Urbaani ja rohkea
 Confident

Tummia sävyjä ja rouheita pintoja

Confident 
on rohkean 
sisustajan 
valinta

”

Visualisointi (ei tästä kohteesta)10 11



Esittelyasunto (ei tästä kohteesta)

” Aidosta puusta 
tehty parketti 
on aikaa ja 
kulutusta kestävä 
lattiamateriaali

Asuinhuoneiden lattiat

Saarni Classic Vanilla Matt
3-sauvaparketti, mattalakka,  
Vario-lajitelma

Tammi Taranto
3-sauvaparketti, valkomattalakka,  
Natur-lajitelma

Tammi Lungo Matt
3-sauvaparketti, mattalakka, Natur-lajitelma

Tammi Kartano 138 Natur Vanilla Matt
1-sauvaparketti, mattalakka,  
Natur-lajitelma

Tammi Natural Vanilla Matt
3-sauvaparketti, mattalakka,  
Natur-lajitelma

Tammi Kartano 188 Shadow Grey 
Matt  
1-sauvaparketti, mattalakka, harjattu,
Country-lajitelma

Tammi Milky White
3-sauvaparketti, mattalakka, harjattu,  
Country-lajitelma

Lisähintaiset parketit

Jalkalistat: maalattu valkoinen puu

Jalkalistat: maalattu valkoinen puu

Karelia / Kährs

Karelia / Kährs

Tammi Story 188 Creamy White
1-sauvaparketti, mattalakka, harjattu, mikro-
viisteet neljällä sivulla, Country-lajitelma

Tammi Story 188 Brushed Matt
1-sauvaparketti, mattalakka, harjattu, 
viisteet neljällä sivulla, Natur-lajitelma

Tammi Chalky Grey
3-sauvaparketti, mattalakka, harjattu, 
Country-lajitelma

Tammi Creme
2-sauvaparketti, mattalakka, harjattu, 
Variation-lajitelma

Tammi Lava
3-sauvaparketti, mattalakka, harjattu,  
Lively-lajitelma
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Lisähintaiset tehosteseinät

Asuinhuoneiden seinät
Uuden kodin seinät ovat valkoiset, sävy Tikkurila F497 Paperi. Jos haluat tiloihin pehmeyttä tai enemmän 
luonnetta onnistuu se helposti seinämaaleilla. Voit valita tyylistäsi riippuen, joko asunto- tai huonekohtaiset 
vaaleat sävytetyt seinät tai rohkeammat huonekohtaiset tehosteseinät.

Olohuoneen ja/tai makuuhuoneiden tehosteseiniksi voidaan valita tehostevärillä maalattu seinä.  
Muut seinät maalataan valkoisella, sävy Tikkurila F497 Paperi.

Tehosteseinällä 
tuot kontrastia 
ja väriä 
sisustukseen 

”

Visualisointi (ei tästä kohteesta)

Tehosteseinät Calm

Tikkurila ProGrey 1937 Tikkurila N494 Nefriitti Tikkurila N499 Basaltti

Tehosteseinät Confident

Tikkurila M497 Tuhka Tikkurila ProGrey 1927Tikkurila ProGrey 1923

Lisähintaiset sävytetyt seinät
Asuntokohtainen sävytetty seinämaali. Kaikki seinät samaa sävyä.

Tikkurila ProGrey 1923 Tikkurila Y487 Piazza Tikkurila F487 Höyhen
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Työtasot  
Topi-Keittiöt

Visualisointi (ei tästä kohteesta)

Calm-keittiö
Kalusteovet  
Topi-Keittiöt

Kosketus OIP10M 
maalattu sileä mdf-ovi, 
valkoinen, matta, yläovi 
vetimetön

Kosketus OIP10M
yläovet ja korkeiden kaappien 
ovet, maalattu sileä mdf, 
valkoinen, matta,  
yläovi vetimetön

Kosketus OIP28M 
alaovet maalattu sileä mdf, 
vaalea harmaa, matta

Voit valita Kosketus OIP28M 
oven myös keittiön ylä- ja 
alaoveksi sekä korkeiden 
kaappien oveksi. Työtasot

Kalustevälilaatat  
ABL

Equipe Evolution 
Blanco
valkoinen, kiiltävä,  
5x20cm, vaakaladonta, 
sauma Weber 11 White

Equipe Evolution  
Gris Oscuro 
tummanharmaa, kiiltävä, 
5x20cm, vaakaladonta, 
sauma Weber 18 Dark Grey

Equipe Evolution  
Gris Claro
greige, kiiltävä,  
5x20cm, vaakaladonta,  
sauma Weber 12 Marble

Equipe Country  
Gris Claro
greige, kiiltävä,  
6,5x20cm, asennus vaakaan 
tai pystyyn,  
sauma Weber 14 Smoke 

Equipe Country  
Blanco
valkoinen, kiiltävä,  
6,5x20cm, asennus 
vaakaan tai pystyyn,  
sauma Weber 11 White 

Equipe Country  
Mist Green
vihreä, kiiltävä,  
6,5x20cm, asennus vaakaan 
tai pystyyn,  
sauma Weber 13 Silver Grey

White Zeus Extreme
kvartsikomposiitti, valkoinen, 
30mm, viistereuna; Silestone

Negro Tebas
kvartsikomposiitti, musta,  
30mm, viistereuna; Silestone

Lagoon
kvartsikomposiitti, vaalea marmori- 
kuvio, 30mm, viistereuna; Silestone

Kosketus OIP10M
yläovet ja korkeiden kaappien 
ovet, maalattu sileä mdf,  
valkoinen, matta,  
yläovi vetimetön

Kosketus OIP58M 
alaovet maalattu sileä mdf, 
harmaa, matta 

Voit valita Kosketus OIP58M 
oven myös keittiön ylä- ja  
alaoveksi sekä korkeiden  
kaappien oveksi.

Kosketus OIP10M
yläovet ja korkeiden kaappien 
ovet, maalattu sileä mdf,  
valkoinen, matta,  
yläovi vetimetön

Kosketus OIP89M 
alaovet, maalattu sileä mdf, 
hiilenmusta, matta 

Voit valita Kosketus OIP89M 
oven myös keittiön ylä- ja  
alaoveksi sekä korkeiden  
kaappien oveksi.

Lungo
profiilivedin, alumiini, valkoinen tai musta, pituus 235mm

Vetimet 
Topi-Keittiöt

Cubix 
reelinkivedin,  
valkoinen tai musta, pituus 256mm

Laminaatti F253N
musta matta, 30mm,  
ABS-reunanauha

Laminaatti F255N
valkoinen matta, 30mm,  
ABS-reunanauha

Laminaatti R915
siniteräs väre, 30mm,  
ABS-reunanauha

Laminaatti R470
kellertävänruskea lankku koho-
kuvio, 30mm, ABS-reunanauha

Cubix
reelinkivedin, valkoinen tai 
musta, pituus 160mm

Vetimet  
Topi-Keittiöt

Lungo
profiilivedin, alumiini, musta tai valkoinen, 
pituus 136mm

Nuppivedin
musta (52), kromi (54), rst (55) tai messinki (60)

Tasojen ja kalustevälilasien sauma- 
kohdat tarkistetaan asuntokohtaisesti

Kalustevälilasi

Puhtaan  
valkoinen satiini
matta 

Puhtaan 
valkoinen
kiiltävä

Lisähintaiset materiaalit

16 17



Lungo 
profiilivedin alumiini tai 
musta, pituus 235mm

Visualisointi (ei tästä kohteesta)

Confident-keittiö
Kalusteovet  
Topi-Keittiöt

Kalusteovet  
Topi-Keittiöt

Kalustevälilasi  

Työtasot 

Kosketus OIP10M 
yläovet ja korkeiden kaappien 
ovet, maalattu sileä mdf, 
valkoinen, matta, yläovi 
vetimetön

Kosketus OIP48M 
alaovet maalattu sileä mdf, 
tumma harmaa, matta

Kalustevälilaatta  
ABL

Subway White
valkoinen, kiiltävä tai matta,  
10x30cm, vaakaladonta, 
sauma Weber 11 White

Subway Grey
vaaleanharmaa, kiiltävä 
tai matta, 10x30cm, 
vaakaladonta, sauma Weber 
16 Grey

FAP Roma Grafite
marmorikuvio, matta, 7,5x30cm, 
tiililadonta vaakaan, sauma Weber 
19 Antracite

Kosketus OIP10M 
yläovet ja korkeiden kaappien 
ovet, maalattu sileä mdf, 
valkoinen, matta, yläovi 
vetimetön

Luoto LU06 
alaovet, melamiini, antrasiitti  
vaakasyykuvio

Kosketus OIP10M 
maalattu sileä mdf-ovi, 
valkoinen, matta, yläovi 
vetimetön

Kosketus OIP10M 
yläovet ja korkeiden kaappien 
ovet, maalattu sileä mdf, valkoi-
nen, matta, yläovi vetimetön

Kosketus OIT085
alaovet, tammiviilu, kuulto-
maalattu musta, vaakaviilu

Kosketus OIP10K
yläovet ja korkeiden kaappien 
ovet, maalattu sileä mdf, valkoi-
nen, kiiltävä, yläovi vetimetön

Kosketus OIV10K
alaovet, maalattu sileä mdf, 
valkoinen, kiiltävä, valkoinen 
listavedin

White Zeus Extreme
kvartsikomposiitti, valkoinen,  
30mm, viistereuna; Silestone

Aluminio Nube
kvartsikomposiitti, harmaa,  
30mm, viistereuna; Silestone

Musta kivi
graniitti, musta, 30mm, 
viistereuna

Työtasot
Topi-Keittiöt

Vetimet
Topi-Keittiöt

Vetimet  
Topi-Keittiöt

Lungo
alumiini tai musta,  
pituus 136mm

Cubix
reelinkivedin, kromi, musta 

tai ruostumaton teräs, 

pituus 256mm

Puhtaan valkoinen
kiiltävä 

Harmaa
kiiltävä 

Cubix
reelinkivedin, kromi, 
musta tai ruostumaton 
teräs, pituus 160mm

Musta
kiiltävä 

Tasojen ja kalustevälilasien sauma- 
kohdat tarkistetaan asuntokohtaisesti

Lisähintaiset materiaalit

Subway Nero
tummanharmaa, kiiltävä tai 
matta, 10x30cm, vaakaladon-
ta, sauma 19 Anthracite

Laminaatti F214D
harmaa betoni, kohokuvio, 
30mm, ABS-reunanauha

Laminaatti F253W  
musta kohokuvio, 30mm, 
ABS-reunanauha

Laminaatti R915
siniteräs, 30mm,  
ABS-reunanauha

Laminaatti F255N
valkoinen matta, 30mm,  
ABS-reunanauha
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Uuni
kalusteisiin sijoitettava, valkoinen tai 
teräs/musta, leveys 60cm, tilavuus 71l,  
7 uunitoimintoa, sylinterivalitsimet,  
paistolämpömittari, energialuokka A

Keraaminen keittotaso
U-Facetti kehys, leveys 60cm, 
yhteensopiva vakiokaluste- 
uunin kanssa

Induktiotaso
kehyksetön, leveys 60cm, 
yhteensopiva vakiokaluste- 
uunin kanssa

Mikroaaltouuni 
kalusteisiin sijoitettava tai komeroon 
asennettava, valkoinen tai teräs,  
leveys 60cm

Kodinkoneet 
Siemens
kodinkoneiden, valaisimien ja altaiden leveys asuntokohtaisen suunnitelman mukaisesti. 

Astianpesukone
kalustepeitteinen, leveys 60cm, 
energialuokka E tai leveys 45cm, 
energialuokka F 

Keittiön varusteet

Jääkaappipakastin
valkoinen, NoFrost, energialuokka E

Jääkaappipakastin
teräksen värinen, Inox Look, 
NoFrost, energialuokka E

Jääkaappi
valkoinen, energialuokka E

Jääkaappi
teräksen värinen,  
energialuokka E

Pakastin
valkoinen, NoFrost, energialuokka F

Pakastin
teräksen värinen, NoFrost,  
energialuokka F

Valokuva (ei tästä kohteesta): Allas Combo CEG, taso Musta kivi, keraaminen keittotaso Siemens, kalustevälilasi puhtaan valkoinen, allashana Focus M41 260

Kalustevälivalaisin
LED-listavalaisin

Lagom
ruostumaton teräs, yksi allas, design-koripohjaventtiili

Altaat 
Stala

Focus M41 260
yksiotehana  
pesukoneliitännällä, 
kromi

Keittiöhana 
Hansgrohe

Combo CEG
musta komposiitti tai harmaa komposiitti, yksi allas, vaijeripohjaventtiili, design-sihti

Kylmälaitteet 
Siemens

Asunnon pohjapiirustuksesta 
voit tarkistaa onko keittiössä 
yksi vai kaksi kylmä laitetta.

Delico
valkoinen, leveys 60cm,  
LED-valot, ulosvedettävä

Liesikupu
Vallox
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Talis M52 270
yksiotehana pesukone-
liitännällä, kromi

Keraaminen keittotaso
ComfortDesign, leveys 30cm

Induktiokeittotaso
ComfortDesign, leveys 30cm

Lisähintaiset varusteet

Lisähintaiset varusteet

Keittotasot 
Siemens

Keittiöhana
Hansgrohe

Visualisointi (ei tästä kohteesta): työtaso Musta kivi, allas Combo CEG musta komposiitti, keittiöhana Focus M41 260,
ja kalustevälilasi Puhtaan valkoinen

Pyrolyysiuuni
kalusteisiin sijoitettava, valkoinen tai musta,  
leveys 60cm, tilavuus 71l, activeClean pyro-
lyysipuhdistus, 9 uunitoimintoa, sylinteri-
valitsimet, paisto lämpömittari, energialuokka A

Keittiöhana
Tapwell

Evo EVO184
yksiotehana pesukone-
liitännällä, mattamusta

Evo EVO984
yksiotehana pesukone-
liitännällä, mattamusta

Ringo RIN887
yksiotehana pesukone-
liitännällä, ulosvedettävä 
suihku, mattamusta

Uunit 
Siemens

Altaat 
Stala

Astianpesukoneet
Siemens

Lagom
ruostumaton teräs, yksi allas, 
design-koripohjaventtiili,  
alta-asennettava malli kivi- ja 
kvartsikomposiittitasoihin

Astianpesukone
kalustepeitteinen, leveys 60 cm, 
Home Connect, timeLight, ääni-
taso 42 dB, Silence-ääni taso 40 
dB, energialuokka C

Combo CEG
musta komposiitti, yksi allas,  
pop up -venttiili ja sihtilevy,  
alta-asennettava malli kivi- 
ja kvartsikomposiittitasoihin

Jääkaappipakastin 
kalustepeitteinen, NoFrost,  
energialuokka F

Jääkaappi 
kalustepeitteinen,  
energialuokka E

Pakastin
kalustepeitteinen, NoFrost,  
energialuokka F

Kalustepeitteiset kylmälaitteet
Siemens
Kalustepeitteisen kylmälaitteen ovi keittiön yläkaapin värin mukaan, vedinvaihtoehdot kuten keittiömallistoissa.
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Visualisointi (ei tästä kohteesta): seinälaatta White Line, lattialaatta Face Cool Grey ja tehostelaatta Equipe Country Mist Green

Seinälaatat 
ABL 

White Line
valkoinen, kiiltävä tai matta, 20x50cm, vaaka-
ladonta, sauma Weber 11 White 

Lattialaatat 
ABL

Face Cool Grey
harmaa, matta,  
10x10cm, sauma Weber 
15 Concrete Grey 

Nordic Black
musta, matta, 
10x10cm, sauma 
Weber 19 Anthracite 

Calm-malliston laatat

Equipe Country Mist Green
vihreä, kiitävä, 6,5x20cm, pysty ladonta, 
sauma Weber 13 Silver Grey

Equipe Country Blanco
valkoinen, kiitävä, 6,5x20cm,  
pysty ladonta, sauma Weber 11 White

Lotus Grey
harmaa, matta,  
10x10cm, sauma Weber 
15 Concrete Grey

Lotus Anthracite
antrasiitti, matta, 
10x10cm, sauma Weber 
18 Dark Grey

Lattialaatat 
ABL

RAKO Betonico White-Grey
vaaleanharmaa, kivimäinen, 
10x10cm, sauma Weber 14 
Smoke

RAKO Betonico Black
musta, kivimäinen, 
10x10cm, sauma Weber 
19 Anthracite

RAKO Betonico Grey
harmaa, kivimäinen, 
10x10cm, sauma Weber 14 
Smoke

Tehostelaatta yhdelle seinälle 
ABL

RAKO Betonico White-Grey
vaaleanharmaa, kivimäinen, 30x60cm,  
vaakaladonta, sauma Weber 14 Smoke

RAKO Betonico Black 
musta, kivimäinen, 30x60cm,  
vaakaladonta, sauma Weber 18 Dark Grey

RAKO Betonico Grey
harmaa, kivimäinen, 30x60cm, vaaka-
ladonta, sauma Weber 15 Concrete Grey

Lisähintaiset materiaalit
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Confident-mallisto kylpyhuoneen laatat

Lattialaatat 
ABL

Tehostelaatta yhdelle seinälle 
ABL

Lotus Grey
harmaa, matta, 10x10cm, sauma 
Weber 15 Concrete Grey

Rako Alba Lappato Ivory
vaalea, kiiltävä, 30x60cm,  
vaakaladonta, sauma Weber 12 Marble

Rako Alba Lappato Brown-Grey
ruskea, kiiltävä, 30x60cm,  
vaakaladonta, sauma Weber 14 Smoke

Rako Alba Lappato Grey
harmaa, kiiltävä, 30x60cm,  
vaakaladonta, sauma Weber 16 Grey

Lotus Anthracite
antrasiitti, matta, 10x10cm, sauma 
Weber 18 Dark Grey

Seinälaatat 
ABL

White Line
valkoinen, kiiltävä tai matta, 20x50cm, 
vaakaladonta, sauma Weber 11 White

Nordic Black
musta, matta, 
10x10cm, sauma 
Weber 19 Antracite 

Lisähintaiset materiaalit

Visualisointi (ei tästä kohteesta): Seinälaatta White Line, lattialaatta Nordic Black26 27



Kylpyhuoneen, wc:n ja saunan varusteet

Seven D 10
lattiamalli, piiloviemäri ja kova 
Quick Release / Slow Close 
istuinkansi

Upotettu LED-valaisin
valkoinen kehys,  
alaslasketuissa katoissa

Tervaleppäpaneeli
Pyöristetty STP-reunaprofiili

Erillis-wc:n katto
valkoinen peittomaalattu mänty, 
pyöristetty STP-reunaprofiili

Valaisin

Wc-istuin
Ido

Kylpyhuoneen katto

Visualisointi (ei tästä kohteesta): allas INR Viskan Solid harmaa ja peilikaappi Stage harmaa.

Suihkuseinä  
Hietakari

Forma 
kääntyvä suora suihkuseinä, kiiltävä 
tai valkoinen runkoprofiili, pyöreä 
reikävedin ja kirkas turvalasi

Allashana 
Hansgrohe

Talis S 100 Bidette
yksiotehana käsisuihkulla,  
allashanoja myös ilman bideetä 
asuntokohtaisen suunnitelman 
mukaisesti

Pesuallas ja allaskaappi, kylpyhuone 
INR

Viskan Solid allas ja allaskaluste
valkoinen tai harmaa, kahdella laatikolla, ylälaatikossa Organizer-tilan-
jakaja, koko S 43, K 54, L 80cm, vedinvaihtoehdot Thin tai Spot

Koukusto ja wc-paperiteline
Laattapiste

Abloy Manda
kromi, wc-paperiteline

Abloy Manda
kromi, koukustot, huoneisto- 
kohtaisen suunnitelman mukaisesti

Peilikaappi, kylpyhuone 
INR

Stage peilikaappi
valkoinen tai harmaa, lasi hyllyt, magneettipidike, pistorasia, integroitu 
LED-valaisin, soft close, koko S 14, K 72, L 80cm

Pesuallas ja allaskaappi, erillis-wc
INR

Viskan Grip allas ja allaskaluste
valkoinen tai harmaa, ovi, integroitu vedinura,  
koko S 34,6, K 50,6, L 50cm

Ecostat Comfort ja Croma 100 Vario
termostaattinen suihkuhana, yläsuihku Croma 100, 
käsisuihku Vario Ecosmart, virtaama 9l/min ja termo-
staatti Ecostat 1001 CL, termostaattinen combisetti

Suihkusekoittaja 
Hansgrohe

Vetimet, kylpyhuone 
INR

Spot
musta, kromi, valkoinen tai messinki

Thin 
musta, kiiltävä tai valkoinen
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Kuivausrumpu
täyttömäärä 7kg, lämpöpumppu,  
TouchControl-valitsimet, 40 minuutin 
pikaohjelma, EasyClean kosteuden-
tiivistin, energialuokka A++

Kodinkoneet 
Siemens

Lisähintaiset varusteet

Kuivaava pyykinpesukone
täyttömäärä: pesu 8kg ja kuivaus 5kg, 
suurin linkousnopeus 1400 kierr/min, 
energialuokka E

Pyykinpesukone
täyttömäärä 7kg, TouchControl- 
valitsimet, suurin linkousnopeus  
1400 kierr/min, energialuokka C

Valokuva (ei tästä kohteesta), yksityiskohdissa voi olla eroja.Saunan panelointi ja lauteet
seinät ja katto tervaleppäpaneeli, pyöristetty STP- reunaprofiili, tervaleppä-
lauteet eturitilällä, tukirakenne havupuuta, selkänoja ylälauteeella

kirkas ja harmaa, pystyvedin, vedin ja karmi tervaleppää.

The Wall
Ulkovaippa kiiltävää ruostu-
matonta terästä, valaistut käyttö-
kytkimet kiukaan ollessa päällä, 
käyttökytkimet sivulla ylhäällä

Kiuas
Harvia 

Cilindro XE ja MXE
pilarikiuas, teräs tai musta, osittain avoin ulkovaippa, 
digitaalinen ohjauspaneeli, asennetaan saunan sisäpuolelle

Pilarikiuas
Harvia 

Peili
INR

Loox
pyöreä taustavalaistu peili, 
halkaisija 70 tai 90cm.

Showerpipe Croma 220  Air  
& Ecostat Comfort 
termostaattinen suihkuhana, yläsuihku, 
Croma 220 halkaisija 220mm, Air-Power-
teknologia ja QuickClean kalkinpoisto

Suihkusekoittaja 
Hansgrohe

Kuivauspatteri
Rej Design

Tango
kromi, leveys 39,5cm 
ja korkeus 74 cm

Saunan ovi 
Swedoor

30 31



Komerokalusteiden tyyppi ja ovileveydet asuntokohtaisen suunnitelman mukaisesti.  
Asunnon pohjapiirustuksesta voit tarkistaa onko makuuhuoneessa komerokalusteet vai vaatehuone.

Säilytysratkaisut huullettu tehdasmaalattu, 
valkoinen laakaovi tai asun-
tokohtaisen suunni telman 
mukainen laakaliukuovi 

Metallikaihtimet
valkoinen, polttomaalattu, 25mm säle, 
asennus ikkunoiden väliin, kiinteissä  
ikkunoissa, palolaseissa ja parvekeovissa 
pinta-asennuksena

Valaisin

Asuinhuoneiden varusteet
Väliovet
Swedoor

Sälekaihtimet ja verhokiskot

Upotettu LED 
alaslasketuissa katoissa, 
valkoinen kehys

Painikkeet
Abloy

Enter 10
kiiltävä kromi

Unique 
yksipeilinen, valkoinen, ei 
 suositella kylpyhuoneeseen 
 mikäli suihku on lähellä ovea

Väliovet
Swedoor

Valokuva (ei tästä kohteesta)

Lisähintaiset varusteet

Eteinen
Topi-Keittiöt

Makuuhuone
Topi-Keittiöt

hyllyjä ja vaate-
tanko pohjakuvan 
mukaisesti

Vaatehuone

Verhokiskot 
kaksiurainen, 
ilman peitelautaa

komerokalusteet tai säilytys-
järjestelmä liukuovilla, kirkas peili, 
matta-alumiini kehys

komerokalusteet liukuovilla, kirkas 
peili, matta-alumiini kehys
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Parvekematto 
Orient Occident
Neulattu sileäpintainen terassi- ja parvekematto nappulapohjalla

17 beige 07 harmaa80 ruskea 15 antrasiitti

Parvekkeen varusteet

Valokuva (ei tästä kohteesta): Parvekematto 17 beige

Parvekekaihtimet
vekkikaihtin tai metallisälekaihdin, 
parvekelasituksen ylä- ja/tai alaosaan 
ja mahdollisiin kiinteisiin lasiosiin

Visualisointi As. Oy Kuopion Kiuru

Lisähintaiset varusteet

Ruskea
lämpökäsitelty 
mänty, rullattava

Tumman ruskea
lämpökäsitelty  
mänty, rullattava

Mustan ruskea
lämpökäsitelty  
mänty, rullattava

Parvekelaudoitus 
Jokiväri
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Visualisointi As. Oy Kuopion Kiuru

Skanska Kodit
Asuntomyynti (maksuton) 0800 130 140
skanska.fi/kodit
skanska.fi/otayhteytta

Skanska Talonrakennus Oy
Viestikatu 3, 70600 Kuopio


