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Koronaepidemia on saanut suomalaiset 
toteuttamaan omakotiasumisen haaveitaan



Omakoti- ja paritalojen rakennusluvat ja aloitukset
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Omakotitalojen runkomateriaalit 2020
• Puurankarakenne ylivoimaisesti yleisin

– Pre-cut, suurelementti tai tilaelementti
– Yleensä puuverhoilu, saa myös rapatulla pinnalla
– Sopii hyvin teolliseen esivalmistukseen
– Laaja valikoima, muuttovalmiit toimitukset

• Hirsitalojen suosio kasvanut
– Hengittävyys, terveellisyys ja ympäristöön sopivuus sekä pitkäikäisyys
– Muuttovalmiit toimitukset yleistymässä myös hirsitaloissa

• Kivitalot suosittuja erityisesti kaupungeissa
– Tiili, harkko, kevytbetoni
– Valintaperusteita: ulkonäkö, kestävyys ja pitkäikäisyys, parempi 

laatutaso, helppohoitoisuus/huolettomuus sekä tiiveys ja lämpimyys
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Puurunko 67 %

Hirsi 23
%

Kivitalo 10 %
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Omakotirakentaminen perustuu talopaketteihin
Miksi kannattaa rakentaa ”talopaketista”?
• Testatut rakenteet, detaljit ja pohjaratkaisut  ”Rakenteet 

ja detaljit samoja, mutta talot ovat yksilöllisiä”
• Kustannustehokkuus
• Nopea rakentaminen, aikataulun pitävyys
• Onko omaa aikaa ja osaamista? 
• Laatuvaatimukset ovat nousseet (mm. kosteusturvallisuus)
• 2020-luvun omakotitalo on teknisesti aivan eri tasolla kuin 

muutama vuosikymmen sitten

Tyyppiratkaisu 7%

Muunneltu 
tyyppiratkaisu 31%

Täysin 
yksilöllinen
62%

Lähde: Valintaopas omakotirakentajalle 2020-2021, Rakennustutkimus RTS Oy



Miten liikkeelle?
• Tutustu talovalmistajiin (www, messut, talonäyttelyt)
• Alkuvaiheen budjettityökaluja

– Suomirakentaa.fi -kustannuslaskuri
– Talopeli www.talopeli.fi

• Hanki pääsuunnittelija asiantuntijaksesi 
– Talotoimittajan verkosto, FISE:n rekisteri, Google
– Vastaa suunnitelmien muodostamasta 

kokonaisuudesta
– Talotoimitusten sisällön vertailu
– Tarkempi budjetti ja aikataulu  Realistisuus! 

Varaudu yllätyksiin!
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• Tontin ja rakennuspaikan ominaisuudet
– Maaperätutkimus kannattaa tehdä jo 

ennen hankintaa maanrakennuksessa 
yleensä suurimmat kustannusyllätykset

• Kallioinen maa  Räjäytyksiä?
• Savimaa  Paalutus?

– Asemakaavamääräykset asettavat ehtoja 
kerrosluvulle, talon koolle, 
ulkoverhouksen materiaalille, 
katokulmalla ja katon värille, talon 
sijainnille tontilla

– Tontin korkeuserot, ilmansuunnat

https://www.suomirakentaa.fi/kustannuslaskurit/
http://www.talopeli.fi/


Jokaiselle löytyy sopiva toteutustapa
1. Perinteinen talopaketti
• Kattaa noin 1/3 valmista talosta
• Vaihtoehtoja:

– Pre-cut-toimituksena (puutalot)
– Elementti-/hirsitoimituksena (puutalot, hirsitalot)
– Materiaalitoimituksena (kivitalot)

• Talovalmistaja yleensä pystyttää vesikattovalmiiksi / 
”säältä suojaan”

• Loput työt osaurakoina (yleisempää) tai itse
– Tee-se-itse -valinta 
– Omalla osaamisella ja työllä kustannussäästöä
– Onko osaamista ja aikaa? Talkooväkeä?

• Hyödynnä talotoimittajan verkostoja!
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• Lisäksi tehtävä/hankittava:
– Maanrakennustyöt
– Perustukset
– Lattiavalu
– LVI- ja sähköurakat
– Sisustustyöt- ja materiaalit
– Kiinteät kalusteet ja keittiöt
– Piharakentaminen
– Rakennuttaminen (mm. rahoitus, 

luvat, suunnittelu, valvonta, telineet, 
jätehuolto)



Jokaiselle löytyy sopiva toteutustapa
2. Viittä vaille valmis / Sisustusvalmis / Sisusta itse
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• Talovalmistaja huolehti perustuksista ja rakentaa talon 
ulkoseiniä, vesikattoa ja talotekniikkaa (LVIS) myöten valmiiksi

• Sisällä betonilattia ja levypinnat
• Hyvä vaihtoehto, jos haluat osallistua itse:

– Seinien maalaus ja tapetointi
– Lattioiden päällystys 
– Keittiö ja kodinkoneiden hankinta ja asennus
– Muut kiinteät kalusteet ja kaapistot

Yläkertavaraus-optio
Rakentamisvaiheen kustannuksia voi siirtää myöhemmäksi hankkimalla 1,5- ja 2-kerroksisen 
talon, jossa yläkerta on tehty levypintoja myöten valmiiksi

• Lisäksi tehtävä/hankittava:
– Maanrakennustyöt
– Sisustustyöt- ja materiaalit
– Kiinteät kalusteet ja keittiöt
– Piharakentaminen
– Rakennuttaminen (mm. rahoitus, 

luvat, suunnittelu, valvonta, 
telineet, jätehuolto)



Jokaiselle löytyy sopiva toteutustapa
3. Muuttovalmis / Avaimet käteen
• Kattaa noin 70-80 %  valmiista talosta
• Aikataulu ja kustannukset tarkemmin tiedossa (myös pankkien 

näkökulmasta riskittömämpi)
• Yleisin tapa hankkia uusi omakotitalo

– Useimmilla puutalovalmistajilla on tarjolla
– On yleistynyt hirsitalopuolella

• Voi olla kustannustehokkain ratkaisu
• Yksi sopimuskumppani  Selkeät vastuut 
• Talotekniikkakonseptit mietitty ja testattu
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• Lisäksi tehtävä/hankittava:
– Maanrakennustyöt
– Piharakentaminen
– Rakennuttaminen (mm. rahoitus, 

luvat, suunnittelu, valvonta, 
telineet, jätehuolto)



Jokaiselle löytyy sopiva toteutustapa
4. Täysin valmis, Talo+tontti
• 100 %:sti valmis talo
• Talovalmistajilla erilaisia variaatioita

– Tontin hankinta: Asiakas tai talovalmistaja
– Talon suunnittelu: Talovalmistajan arkkitehti tai 

mallisto / asiakkaiden toiveiden mukaan 
räätälöity

– Talovalmistaja hoitaa rakennusluvan
– Talovalmistaja rakentaa talon täysin valmiiksi 

asiakkaan valintojen mukaan
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• Talovalmistaja rakentaa itse tai yhdessä 
rakennusliikkeen kanssa täysiin valmiita 
omakotitaloja

• Asiakas ostaa täysin valmiin 
pientaloasunnon

• Usein asunto-osakeyhtiömuotoinen

5. Valmiin talon ostaminen



Talotoimittajiin tutustuminen
• Tyypillinen talopakettirakentaja…

– tutustuu 5-6 talotoimittajaan
– neuvottelee 2-3 talotoimittajan kanssa

• Puu-, kivi- tai hirsitalo?
• Mallistotalo, muunneltu talo vai täysin yksilöllinen talo

– Löytyykö sopiva mallistotalo valmiina?
– Kuinka paljon mallistotaloa voi muunnella?
– Tekeekö talovalmistaja myös omista suunnitelmista?

• Arkkitehti ja suunnittelijat talotoimittajan verkostosta?
– Talotoimittajalta vinkkejä hyvistä suunnittelijoista ja asiantuntijoista
– Tuntevat talotoimittajan ratkaisun toteutustavat
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Tarjousten vertailu 1 (2)
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• Käytä pääsuunnittelija/vastaavaa työnjohtajaa apuna
– Mitä talotoimitus sisältää ja mitä se ei sisällä?
– Toimitetaanko työvaiheet/rakennusosat asennettuna vai tuleeko osa materiaalitoimituksena?
– Energiatehokkuus ja hiilijalanjälki

• Yksi sopimus vai useampi sopimus?
– Mitä laajempi toimituskokonaisuus samalla sopimuksella, sitä selkeämmät vastuut



Tarjousten vertailu 2 (2)
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• Toimitusaika / rakentamisaika 
– Huom! Rakennusluvan saaminen saattaa kestää - talovalmistaja ei voi vaikuttaa käsittelyaikaan
– PTT:n jäsenet tuntevat kuntakohtaiset vaatimukset

• Älä katso pelkästään hintaa! Varmista, että vertailet samoja asioita, esim:
– Lämmitys: sähkölämmitys n. 5 000 € vs. maalämpö 15-20 000 €,
– Kiintokalusteet: Kalusteiden määrä ja laatu

• Toimittajan luotettavuus ja vastuullisuus
– www.pientaloteollisuus.fi  Jäsenyritykset

http://www.pientaloteollisuus.fi/fin/jasenyritykset/puu-kivi-ja-hirsitalotoimittajat/


• Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja
• Tontin hankinta 
• Rakennuslupa
• Raivaus- ja maatyöt
• Pohjarakennesuunnittelija ja –suunnitelmat 

(pohjatutkimus, selvitys perustamis- ja 
pohjaolosuhteista, perustamistapa) 

• KVV- ja IV-vastaava
– KVV = Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteisto
– IV = Ilmanvaihtolaitteisto
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• Perustukset (sisältyy muuttovalmiisiin 
talotoimituksiin)

• Vakuutukset
• Työturvallisuus

– www.pientaloteollisuus.fi Rakentajalle 
Hyötytietoa  Työturvallisuus

• Vesi-, viemäri- ja sähköliittymät
• Rakennusjätteiden poiskuljetus
• Piharakentaminen

Valitsitpa minkä tahansa toimitusvaihtoehdon…
Rakennushankkeeseen ryhtyvä hankkii aina pääsuunnittelijan ja vastaavan 
työnjohtajan sekä vastaa yleensä seuraavista asioista ellei toisin ole sovittu:

http://www.pientaloteollisuus.fi/fin/rakentajalle/hyotytietoa-1/tyoturvallisuus/
http://www.pientaloteollisuus.fi/


Sopimukset
• Tutustu sopimuksiin huolellisesti 
• Sovi kaikki asiat kirjallisesti, myös matkan varrella 

tulevat muutokset
• Sopimusten järjestys:

1. Hankintasopimus ja sen liitteet
2. Tilausvahvistus ja sen liitteet
3. Talopakettien ja –elementtien kuluttajakauppaa sekä 

asennusta koskevat yleiset sopimusehdot* 

*Perustuu Kuluttajansuojalain 9. lukuun Taloelementtien kauppa ja 
rakennusurakka
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http://www.pientaloteollisuus.fi/fin/rakentajalle/sopimukset/yleiset-sopimusehdot/
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038#L9


Entä mitä jos jotain menee pieleen?
Mitä kannattaa tehdä, jos talotoimitus tai sen osa viivästyy tai siinä on virhe?
1. Ota yhteyttä ensin talotoimittajaan

– Tee kirjallinen reklamaatio yhteyshenkilöllesi
– Talotehtaalle annettava aikaa korjata virhe, pyydä kirjallisesti tieto milloin asia hoidetaan

2. Ota yhteyttä kuluttajaneuvontaan
– Maksutonta neuvontaa ja sovitteluapua p. 029 553 6901 (pvm, mvm)
– www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta
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http://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta


Tietolähteitä
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• www.pientaloteollisuus.fi Rakentajalle
• www.suomirakentaa.fi –sivusto ja Valintaopas omakotirakentajalle
• Alkuvaiheen budjettityökaluja

– Suomi rakentaa –sivuston kustannuslaskuri (www.suomirakentaa.fi )
– Talopeli www.talopeli.fi

• Talovalmistajien www-sivut
• Asuntomessut Naantalissa 2022
• Oman kunnan rakennusvalvonnan ohjeet

http://www.pientaloteollisuus.fi/
http://www.suomirakentaa.fi/
https://www.expressmagnet.eu/pub/108/Valintaopas_Omakotirakentajalle_2020-2021/
http://www.suomiraknetaa.fi/
http://www.talopeli.fi/
http://www.pientaloteollisuus.fi/fin/jasenyritykset/puu-kivi-ja-hirsitalotoimittajat/
https://www.asuntomessut.fi/naantali-2022


PTT:n jäsenyritysten taloesittelyt
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• Ainoakoti
• Designtalo
• Finnlamelli
• Fiskarhedenvillan
• Jetta-Talo
• Jopera
• Jukkatalo
• Jämerä Kivitalot (virtuaaliesittely)

• Kannustalo
• Lakka kivitalot (virtuaaliesittely)

• Lammi Kivitalot
• Kastelli-talot
• Sievitalot
• Vieskatalo (virtuaaliesittely)

• Älvsbytalo

https://ainoakoti.fi/ajankohtaista/?_sft_artikkelityyppi=taloesittelyt
https://designtalo.fi/taloesittelyt/
https://www.finnlamelli.fi/taloesittelyt/
https://fiskarhedenvillan.fi/tuleva-kotisi/talonayttelyt/
https://www.jetta-talo.fi/taloesittelyt/
https://jopera.fi/tapahtumat/
https://www.jukkatalo.fi/ajankohtaista/taloesittelyt/
https://www.jamera.fi/taloideat/virtuaaliesittelyt/
https://www.kannustalo.fi/tapahtumat/
https://lakka.fi/uutiset/tutustu-lakka-kivitaloon-virtuaaliesittelyssa/
https://www.lammi.fi/kivitalo/taloesittelyt
https://www.kastelli.fi/fi/taloesittelyt/
https://www.sievitalo.fi/tulevat-talonayttelyt/?gclid=Cj0KCQiApY6BBhCsARIsAOI_GjaW9doV_9y45Oz6fPw79QKpCltumNu7BPYQaBoY4Zc1MxOfp793yw4aAkPrEALw_wcB
https://www.vieskatalo.fi/talomallisto/
https://www.alvsbytalo.fi/esittelyt/


Kiitos!
www.pientaloteollisuus.fi
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