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Kenora

Asunnon ostajana sinulla on Kenora Oy:n lupauksen mukaisesti 

mahdollisuus vaikuttaa lukuisiin yksityiskohtiin ja suunnitella 

kodistasi itsesi näköinen. Halutessasi voit hyödyntää 

valinnoissasi Kenora Oy:n kuhunkin kohteeseen valmiiksi 

suunnitteleman kolmen sisustusmaailman vaihtoehtoja. Voit 

tehdä valinnat myös itse tehden kunkin valittavissa olevan 

ratkaisun mieltymystesi pohjalta. Tässä esitteessä kerromme, 

miten tämä kaikki tehdään. 

Esitteeseen on kirjattu myös materiaalivalintoihin sekä muutos- 

ja lisätöihin liittyvät periaatteet ja annetaan lukuisia esimerkkejä 

kustakin aihealueesta. Lopulliset yksityiskohtaiset tiedot 

kunkin kohteen materiaalivalinnoista ja muutos- ja lisätöistä 

hintatietoineen ilmenevät kohdekohtaisesti julkaistavasta 

esitteestä.

Perehtymällä tähän yleisesitteeseen saat paljon tärkeää 

etukäteistietoa, joka tarkentuu myöhemmin niin, että sinulla on 

hyvät perusteet tehdä kaikki tarvittavat valinnat uuteen kotiisi.  





1. Yleistä materiaalivalinnoista 

Kohdekohtaisesta materiaaliesitteestä selviävät asuntosi kauppahintaan kuuluvat ratkaisut. 
Esitteessä on vaihtoehtoisia ratkaisuja ja tietoa muutos- ja lisätöistä. 

asuntoosi valittavissa olevat kohteet omien mieltymystesi 

pohjalta. Lisäksi voit tilata uuteen kotiisi lisävarusteita, joista 

kerrotaan tarkemmin jäljempänä.

Suunnittelun yhteydessä on otettava huomioon muutoksen tai 

lisätyön mahdollinen lisähinta. Kohdekohtaiseen esitteeseen 

on koottu valmiiksi vaihtoehtoja eri kategorioihin sisältäen 

useimmissa tapauksissa valmiiksi myös vaihtoehdon mahdol-

lisen lisähinnan. Osa muutos- ja lisätöistä on kuitenkin sellaisia, 

että niiden hintaa ei voi suoraan kertoa esitteessä, vaan se on 

laskettava tapauskohtaisesti.

Mikäli valitset kotisi lattiamateriaalit ja seinälaatat edellä 

mainittujen tunnemaailmojen ulkopuolelta, on niille olemassa 

maksimikustannus, joka määritetään kohdekohtaisesti. Jäljem-

pänä kerrotaan, kuinka näihin liittyvät valinnat tehdään edellä 

mainittu maksimikustannus huomioiden.  Kenora Oy:llä on 

pintamateriaaleissa vakioyhteistyökumppaneita, joiden kanssa 

neuvotellaan kohdekohtaisesti mahdollisimman hyvät materi-

aalien hinnat, mutta pintamateriaalit voi valita muualtakin kuin 

näiltä yhteistyökumppaneilta.

Esitteessä annetaan ohjeet asunnon ostajalle hänen mah-

dollisuuksistaan ja vastuistaan tehdä omia valintojaan liittyen 

asuntonsa lukuisiin varusteisiin ja materiaaleihin.

Materiaalivalinnat ovat laaja kokonaisuus, jonka lopputulok-

sena jokaisesta asunnosta laaditaan tarkka ns. huonekortti 

(esimerkki liitteenä), josta ilmenevät kaikki tarvittavat päätök-

set asunnon varusteista ja materiaaleista. Kun huonekortti on 

valmis varmentaa asunnon ostaja sen omalla allekirjoituksel-

laan. Lisäksi kaikista muutos- ja lisätöistä hintoineen laaditaan 

kunkin asunnon ostajan kanssa erillinen kirjallinen sopimus.

Halutessasi voit siis hyödyntää valinnoissasi Kenora Oy:n 

kuhunkin kohteeseen valmiiksi suunnitteleman kolmen 

sisustusmaailman vaihtoehtoja. Sisustusmaailmat ovat aina 

sisustusammattilaisten suunnittelemia ja ne on suunniteltu niin, 

että kukin sisustusmaailma noudattaa omaa sävymaailmaansa 

harmonisesti koko asunnossa. Kaikki kolme sisustusmaailmaa 

eivät välttämättä sisälly kaikilta osin suoraan asunnon hintaan 

vaan joistakin yksityiskohdista voi koitua hieman lisäkustan-

nuksia lähinnä tummasävyisessä sisustusmaailmassa. Voit 

valita suoraan jonkin näistä valmiista ratkaisuista tai valita 

yhden ja tehdä siihen muutoksia haluamiesi yksityiskohtien 

osalta. Kolmantena vaihtoehtona on, että valitset itse kaikki 



Kenora

Materiaalivalintoihin liittyen noudate-
taan seuraavia pelisääntöjä:

Kenora Oy pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä 

asunnon ostajan tekemä valinta. Valinta voidaan hylätä, 

mikäli se katsotaan teknisesti liian hankalaksi tai riskialt-

tiiksi tai niin aikaa vieväksi, että rakentamisen aikataulu 

voi vaarantua. Esimerkkinä tällaisesta on mikrosementti-

pinnat, joita Kenora ei asenna omiin kohteisiinsa. Lisäksi 

tietyt korkeakiiltoiset vaaleat lattiapinnat voivat joutua 

tälle listalle. Myös kalanruotoladonnan lisätyöhinta 

määräytyy tapauskohtaisesti. Edelleen kaikilla asennet-

tavilla laitteilla tulee olla suomalainen tyyppihyväksyntä 

(esimerkiksi vesikalusteet). Riskialttiit valinnat käsitellään 

aina tapauskohtaisesti. 

Joissakin tapauksissa on mahdollista, että asunnon ostaja 

hankkii tietyn materiaalin asennuksen itse, jolloin vastuu 

on asennuksen tekevällä alihankkijalla. Kaikki tällaiset 

tapaukset neuvotellaan erikseen ja sovitaan tapauskoh-

taisesti kirjallisesti.

Asunnon ostaja on velvollinen tekemään kaikki pyydetyt 

valinnat kohdekohtaisesti ilmoitettavassa aikataulussa. 

Mikäli asukkaan valintaa ei saada ajoissa, tekee valinnan 

rakennuttaja. 

Tietyt asunnon ostajan valinnat ovat sellaisia, että ne 

korvaavat rakennuttajan vakioratkaisun. Tällaisessa 

tapauksessa asunnon ostajalle hyvitetään vakioratkaisun 

hinta. Hyvitystä ei kuitenkaan lasketa kustannukseltaan 

pienistä hankinnoista (esimerkiksi asunnon ostajan hank-

kiessa itse wc-paperitelineen).

Asuntojen ulkoseinien materiaali on Kontion painuma-

tonta Smartlog-hirttä. Puuhun kuuluu tietty eläminen ja 

sen myötä hirsiseinään voi syntyä yksittäisiä halkeamia, 

mikä on normaalia puun elämistä. Pitkässä rakennuksessa 

hirressä voi olla myös liitos, joka näkyy asunnon sisällä, 

kuitenkin melko huomaamattomana. Liitos on teknisesti 

välttämätön hirsikehikon kasassa pysymiseksi. 



Valmiit  
sisustus- 
maailmat  
helpottavat 
oman kodin 
viimeistelyä

Kenoran kohteissa asiakas saa itse valita tulevan asun-

tonsa pintamateriaalit. Tämä takaa jokaiselle uniikin, 

omien mieltymysten mukaisen kodin. 

Iso osa asunnon ostajista on innoissaan mahdollisuu-

desta vaikuttaa oman kotinsa kaikkiin ratkaisuihin., mutta 

toisista eri materiaalien ja sävyjen valitseminen tuntuu 

vaikealta ja työläältä. He haluaisivat valita itse vain osan 

materiaaleista ja sävyistä tai jopa jättää asunnon tyyliin 

kokonaan ammattilaisen huoleksi. Asiakkaita auttaakseen 

Kenora on luonut kolme valmista sisustusmaailmaa.

Sisustusmaailmat on suunnitellut ammattilainen. Niistä 

löytyy harmoniset kokonaisuudet kolmelle erityyliselle 

ihmiselle. Sisustusmaailma Vuotos tuo kotiin vaalean, 

raikkaan ja ajattomasti skandinaavisen tunnelman. Sisus-

tusmaailma Utun murretut sävyt tarjoavat pehmeyttä ja 

rauhaa. Sisustusmaailma Hohka on tummuutta ja kontras-

tia rakastavan sisustajan valinta.

Jokainen sisustusmaailma on luotu niin, että eri materi-

aalit ja sävyt sointuvat saumattomasti yhteen. Jokainen 

yksityiskohta on linjassa muiden saman maailman yksi-

tyiskohtien kanssa. Asunnon ostaja voi hyväksyä koko-

naisuuden sellaisenaan, mutta mahdollista on myös tehdä 

omia, yksittäisiä ratkaisuja muuten valmiiksi suunniteltuun 

sisustusmaailmaan.

Kenoralle tärkeintä on, että asiakas on tyytyväinen. Asun-

non ostajan kannattaa perehtyä eri sisustusmaailmoihin 

ja miettiä sitten, mikä oma ratkaisu on. Omia valintoja voi 

tehdä paljon tai vähän – Kenora toteuttaa! 



Valitse  

unelma- 

kotisi  

sisustus- 

maailma
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Sisustusmaailma Hohka
Sisustusmaailma Hohka luo kotiisi modernin, voimakkaan ja viimeistellyn tunnelman. 

Tummat kaapistot ovat samaan aikaan modernit ja ajattomat, ja sopivat hyvin yhteen 

kodin harmaiden laatta- ja kivipintojen kanssa. 

Vaikka sisustusmaailma Hohka tuo kotiin vahvoja sävyjä ja kontrastia, kokonaisuus on 

silti valoisa ja lämmin. Sisustuksen tummat yksityiskohdat korostavat kauniista hirrestä 

rakennetun kodin ainutlaatuista henkeä. 



HOHKA
Sisustusmaailma



Jalkalista, musta Exxact-kytkin, mustaMusta väliovi laaka,  

NCS S 9000-N

Exxact-pistorasia, 

musta

YLEISTÄ

Ovenpainike  

Abloy Prime, musta

Kalusteovi,  

mdf-musta

Kalusteovi, mdf-musta

Mustan välioven kuvan, voisi myös lisätä

Hirsiseinän sävy, luonnollisen värinen mänty



Kovapuulattia Bhard Tammi style

Tikkurilan valkoinen sävy

Hirsiseinän sävy, luonnollisen  

värinen mänty

OLOHUONE



KEITTIÖ

Nuppivedin, musta 

esimerkkivedin

D esimerkkivedin

Massiivipuutaso tammi

Välitilalaminaatti, musta

Kalusteovi, 

mdf-musta

Kovapuulattia,  

Bhard Tammi style

Bora induktiotaso, 

liesituulettimella

Mikroaaltouuni, 

kalusteisiin sijoitettava

Musta kalusteuuni Kalustepeitteinen 

astianpesukone

Tikkurilan valkoinen sävy Hirsiseinän sävy, 

luonnollisen värinen mänty

Komposiittiallas, musta



ETEINEN

Eteisen laattalattia, Ziro Marengo 60x60 

Tikkurilan valkoinen sävy

Hirsiseinän sävy, luonnollisen  

värinen mänty



ERILLIS-WC

 Wc-hana, musta  

damixa silhouet bidee

Cello wc-paperiteline, musta

Wc-painike Geberit Sigma 20, 

musta-kromi

Kalusteovi, 

mdf-musta

Cello pyyhekoukku  

2-osainen, musta

Nuppivedin, musta 

esimerkkivedin

D esimerkkivedin Erillisen WC:n laattalattia,  

Ziro Marengo 60x60  

Tikkurilan valkoinen sävy



Nuppivedin, musta 

esimerkkivedin

D-esimerkkivedinKalusteovi, mdf-musta

Cello pyyhekoukku  

2-osainen musta

Tammilaminaattitaso 

esimerkkikuosi

Hirsiseinän sävy,  

Ruskea mänty T3012

Tikkurilan valkoinen sävy

Musta hana, damixa silhouet 

bidee ja pkv musta

KODINHOITO- 
HUONE

Kodinhoitohuoneen laattalattia, 

Ziro Marengo 60x60 



SAUNA 
JA PESU-
HUONE

Seinä- ja laatta Ziro 

Marengo 60x60 

Saunan lattialaatta Ziro 

Marengo 10x10 



Damixa silhouet suihku, 

mattamusta

 Harvia Cilindro -kiuas

Harvia Cilindron  

-kaulus HPC2

Lämpökäsitelty haapa, 

laudepuu

Lämpökasitelty  

haapapaneeli STS

MAKUUHUONE

Lämpökäsitelty haapa,  

suorareunainen STS-pontti

Cello pyyhekoukku  

4-osainen, musta

Kalusteovi, 

mdf-musta

Nuppivedin musta 

esimerkkivedin

D esimerkkivedin

Kovapuulattia Bhard Tammi style

Tikkurilan valkoinen sävy

Luonnollisen värinen mänty



Sisustusmaailma Utu
Sisustusmaailma Utu on levollinen, elegantti ja iätön. Pehmeät, luonnonläheiset sävyt 

tekevät kodista kauniin ja kutsuvat rentoutumaan. Beigen ja harmaan liitto kodin pinnoilla 

kestää hyvin aikaa elämäntilanteiden vaihtuessa.

Sisustusmaailma Utu tuo kotiisi luonnon pehmeimpien värien vivahteet. Harmonista 

kokonaisuutta voi halutessaan terästää omilla valinnoilla. Esimerkiksi erilaiset hopean, 

messingin ja puun sävyt viimeistelevät kotisi tyylikkäästi.



UTU
Sisustusmaailma



YLEISTÄ

Jalkalista, valkoinen Exxact-kytkin, valkoinenExxact-pistorasia, valkoinenOvenpainike  

Abloy Prime, harjattu Messinki

Jalkalista, valkaistu tammi Valkoinen väliovi laaka,  

sävy NCS S 0502-Y



Kovapuulattia bhard,  

Tammi Cotton-White

UTU X486 Mediaani Tikkurila

Mänty valkovahattu

OLOHUONE



KEITTIÖ

Mdf-ovi, greige

Nuppivedin, 

messinki 

esimerkkivedin

D-vedin, messinki 

esimerkkivedin

Damixa, keittiö 

ja KHH hana, 

silhouet, 

kiiltävä 

messinki

Massiivitammitaso vaalea öljy

Kvartsin tai keraamisen 

tason esimerkkikuosi

Kovapuulattia bhard,  

Tammi Cotton-White

Välitilalaminaatti,  

matta valkoinen

Bora induktiotaso, 

liesituulettimella

Mikroaaltouuni, valkoinen, 

kalusteisiin sijoitettava

Kalusteuuni, valkoinen Kalustepeitteinen 

astianpesukone

Vapaasti sijoitettava jää- 

pakastinkaappi, valkoinen

Komposiittiallas, musta



ETEINEN

X486 Mediaani, Tikkurila

Mänty valkovahattu

Laatta Brystone valkoinen 60x60

Ns-alu-valkealasi



ERILLIS-WC

Mdf-ovi, greige D-vedin, messinki 

esimerkkivedin

Wc hana Tapwell Birillo, bidee, 

BI069D messinki

Laatta Brystone,   

valkoinen 60x60

X486 Mediaani, Tikkurila Pyyhekoukku 2-osainen  

beslag design base 200,  

kiiltävä messinki

Wc-paperiteline beslag  

design base 200,  

kiiltävä messinki



Damixa, keittiö ja KHH hana, 

silhouet, kiiltävä messinki

Exxact-kytkin, valkoinen

Exxact-pistorasia, valkoinen

Ovenpainike  

Abloy Prime, harjattu Messinki

Damixa, 

suihkupaketti, 

silhouet, kiiltävä 

messinki

Valkoinen väliovi laaka,  

sävy NCS S 0502-Y

KODINHOITO- 
HUONE

Laatta Brystone, valkoinen 60x60

Linjalattiakaivo 

unidrain  

Classic 

Anniversario.

Pyyhekoukku 2-osainen  

beslag design base 200,  

kiiltävä messinki

Wc-paperiteline beslag  

design base 200,  

kiiltävä messinki

Nuppivedin, messinki 

esimerkkivedin

D-vedin, messinki 

esimerkkivedin

Massiivitammitaso vaalea öljy

Mänty valkovahattu

Kvartsin tai keraamisen tason 

esimerkkikuosi

Haapapaneeli STS yksittäinen

Mdf-ovi, greige



SAUNA 
JA PESU-
HUONE

Haapapaneeli STS

Laatta UMA 10x10



MAKUUHUONE

Jalkalista, valkoinen Jalkalista, valkaistu tammi Harvia Cilindro -kiuas

Harvia Cilindron  

kaulus HPC2

Haapapaneeli, STS yksittäinen

Haapalaude

Kovapuulattia bhard,  

Tammi Cotton-White

Mänty valkovahattu

Ns-alu-valkealasi



Sisustusmaailma Vuotos
Kirkas ja kaunis Vuotos edustaa aina muodissa olevaa skandinaavista tyyliä. Valkoiset ja 

vaaleat pinnat hohkaavat valoa kuin hanget kevätauringossa. Tunnelma kotona on raikas ja 

nykyaikainen. Luonnolliset puun sävyt tuovat sisustukseen lämpöä ja kontrastia.

Sisustusmaailma Vuotos on pelkistetyn tyylikäs sellaisenaan, mutta sen tunnelmaa on myös 

helppo muunnella. Vaaleiden pintojen keskeltä yksittäiset tehostevärit nousevat hyvin esiin.



Vuotos
Sisustusmaailma



YLEISTÄ

Jalkalista, valkoinen Mänty, peittomaalattu valkoinen TIKV Tikkurilan  

valkoinen sävy

Välioven painike  

Abloy polarita satiini

Parketti Goodiy Tammi Rustic 

valkomatta 3s 

Valkoinen väliovi laaka,  

sävy NCS S 0502-Y

Mdf-ovi, valkoinen



OLOHUONE

Mänty peittomaalattu valkoinen

TIKV Tikkurilan valkoinen sävy

Parketti Goodiy Tammi Rustic  

valkomatta 3s 



Keittiöhana,  

silhouet kromi

Nuppivedin,  

RST esimerkki

D-vedin, valkoinen 

esimerkki

KEITTIÖ

Mdf-ovi, valkoinen

Mänty, peittomaalattu 

valkoinen

TIKV Tikkurilan valkoinen 

sävy

Laminaatitaso, valkoinen matta

Välitilalaminaatti, vaalea  

tammi esimerkkikuosi

Laminaatitaso, musta matta

Laminaattitaso vaalea 

tammi, esimerkkikuosi

Parketti Goodiy Tammi 

Rustic valkomatta 3s 

Bora induktiotaso, 

liesituulettimella

Kalusteuuni, valkoinen Kalustepeitteinen 

astianpesukone

Vapaasti sijoitettava jää- 

pakastinkaappi, valkoinen

Komposiittiallas, musta

Mikroaaltouuni, valkoinen, 

kalusteisiin sijoitettava



ETEINEN

Mänty, peittomaalattu valkoinen

Laatta Stonework, harmaa 60x60

TIKV Tikkurilan valkoinen sävy



ERILLIS-WC

Valkoinen väliovi laaka  

sävy NCS S 0502-Y

Mdf-ovi, valkoinen

Laatta Stonework, 

harmaa 10x10

Cello pyyhekoukku, 

2-osainen valkoinen

Cello wc-paperiteline, 

 valkoinen

Cello wc-paperiteline, RST

TIKV Tikkurilan  

valkoinen sävy

Cello pyyhekoukku,  

2-osainen RST

D-vedin,  

valkoinen esimerkki

Pesuallashana wc ja 

khh oras vega 1814g 

pesukoneliitännällä

Nuppivedin, 

 RST esimerkki

Välioven painike  

Abloy polarita satiini



KODINHOITO- 
HUONE

Mdf-ovi, valkoinen

Lattialaatta Stonework,  

harmaa 10x10.  

Seinälaatta  

Stonework 60x60

Cello wc-paperiteline, 

 valkoinen

Cello wc-paperiteline, RST

Suihkusetti 

Oras Optima 

7149, kromi

Pesuallashana wc ja 

khh oras vega 1814g 

pesukoneliitännällä

Laminaatitaso, valkoinen matta

Laminaatitaso, musta matta

Laminaattitaso vaalea tammi, 

esimerkkikuosi

Cello pyyhekoukku 4-osainen, 

valkoinen

Linjalattiakaivo 

unidrain Classic 

Anniversario

Cello pyyhekoukku  

4-osainen, RST

Tervaleppä- 

paneeli  

STS



SAUNA 
JA PESU-
HUONE

Tervaleppäpaneeli  

STS

Laatta Stonework 10x10



MAKUUHUONE

 Harvia Cilindro -kiuas

Harvia Cilindron  

-kaulus HPC2

Tervaleppälaude

Mänty, peittomaalattu valkoinen

TIKV Tikkurilan valkoinen sävy

Parketti Goodiy Tammi Rustic  

valkomatta 3s 

Jalkalista, 

valkoinen



2. Kiintokalusteet 
 keittiö, WC, kodinhoitohuone, muut tilat   

Kunkin kohteen kiintokalusteiden 

toimittaja valitaan kohdekohtaisesti. 

Kalustetoimittajina käytämme luotet-

tavia kotimaisia toimittajia. Asunnon 

kiintokalusteiden suunnittelu ja 

valitseminen on oma prosessinsa. 

Rakennuttaja tekee kalustetoimitta-

jan ja tunnemaailmojen suunnittelijan 

kanssa kunkin asunnon kalusteista 

jokaiseen kolmeen sisustusmaa-

ilmaan sopivan valinnan, joiden 

pohjalta asunnon ostaja suunnittelee 

kalustesuunnittelijan kanssa tulevan 

kotinsa kiintokalusteet yksityiskoh-

taisesti.  Kalustetoimittaja lähettää 

kalustekuvat kullekin asunnon 

ostajalle prosessin alkuvaiheessa. 

Asunnon ostaja perehtyy kuviin, ja 

harkitsee alustavasti kalusteisiin 

ja niiden sijoitteluun haluamansa 

muutokset sekä tekee mahdollisesti 

alustavan valinnan keittiön värimaail-

masta kolmesta sisustusmaailmasta. 

Keittiökalusteiden värimaailma on 

tietenkin valittavissa myös vapaasti 

tunnemaailmojen ulkopuolelta. 

Tämän jälkeen asunnon ostaja käy 

kaikki kalusteisiin liittyvät ratkaisut 

läpi kalustetoimittajan edustajan 

kanssa ja tekee lopulliset päätökset 

kalusteista. Muutosten hinnat käy-

dään tässä yhteydessä tarkasti läpi 

ja asiakas maksaa mahdollisen lisä-

hinnan suoraan kalustetoimittajalle. 

Ratkaisujen hinnoista saa tietenkin 

jo suunnitteluvaiheessa tarkempaa 

tietoa ottamalla yhteyttä kalus-

tetoimittajan edustajaan. Näin voi 

muodostaa käsityksen kalustetoimi-

tuksen lopullisesta hinta-arviosta jo 

ennen palaveria kalustetoimittajan 

edustajan kanssa.

Kalustesuunnittelun kiireisimmät 

asiat ovat ne, jotka vaikuttavat 

LVI-suunnitteluun ja sähkösuunnit-

teluun.  Näitä ovat keittiön altaan, 

uunin ja lieden/liesitason paikka. 

Lisäksi jo alkuvaiheessa on tiedet-

tävä liesituulettimen ratkaisu (poisto 

ulos/aktiivihiili) ja sijainti. Tämän 

vuoksi kalusteiden sijoittuminen 

keittiössä ja kodinhoitohuoneessa 

tarvitaan aikaisessa vaiheessa. 

Kalustetoimittaja toimittaa näihin 

liittyvät asunnon ostajien kanssa 

yhteistyössä suunnittelemansa 

kuvat rakennuttajalle. 



Asuinhuoneiden lattiat 
Kenora Oy:n vakioyhteistyökump-

panit toimittavat pääsääntöisesti 

asuinhuoneiden lattiamateriaalit, 

mutta myös muut toimittajat ovat 

mahdollisia. Lattiat voivat olla 

laminaattia, vinyylilankkua tai lau-

taparkettia. Lattiat voidaan myös 

laatoittaa. Rakennuttajan etukäteen 

tekemät lattiamateriaalien valinnat 

vaihtoehtoineen ilmenevät tunne-

maailmojen vaihtoehdoista.

Valitessasi lattiamateriaalit itse on 

niille määritetty kohdekohtaisesti 

maksimineliöhinta, joka ilmoitetaan 

asunnon ostajille. Perushintaan 

kuuluu laminaatin, vinyylin tai ns. 

uivan lautaparketin asennus. Lat-

tian laatoitus on kuitenkin huomat-

tavasti työläämpää ja kalliimpaa ja 

siksi kuivien tilojen laatoitukselle 

tulee aina lisähinta, joka määräytyy 

laatan koon ja tyypin mukaisesti 

ja määritetään siksi tapauskohtai-

sesti. Mahdollinen laatan lisähinta 

lasketaan lopulliseen kuivan tilan 

laatoituksen hintaan.

Liimattavia parketteja Kenora Oy 

ei asenna, mutta mikäli asiakas 

sellaisen välttämättä haluaisi 

voidaan asennuksesta mahdollisesti sopia niin, 

että asunnon ostaja hankkii asennuksen itse, jol-

loin vastuu lattiasta on asennusfirmalla. Tällaiset 
tilanteet ratkaistaan aina tapauskohtaisesti.

Jos valitset lattiamateriaalit itse kannattaa 

valinta aloittaa sopimalla tapaaminen jonkun 

kohdekohtaisen yhteistyökumppanimme (tai 

muun toimittajan) kanssa. Yhteyshenkilön 

kanssa voi katsoa itselleen mieluisia vaih-

toehtoja budjetoidussa hintaluokassa 

ja mikäli asunnon ostaja haluaa vielä 

laadukkaampaa lattiamateriaalia, 

niin yhteistyökumppanimme 

tekee siitä tarjouksen 

rakennuttajalle ja raken-

nuttajan hyväksyttyä 

sen saa asiakas 

tietoonsa mah-

dollisen tarkan 

lisähinnan.  

3. 



Asuinhuoneiden seinät 
Kunkin kohteen kolmessa sisustusmaailmassa on määritetty 

asuinhuoneiden seinien värit niin, että ne sopivat ao. sisus-

tusmaailmaan. Asunnon ostajalla on kuitenkin mahdollisuus 

muuttaa näiden seinien värisävyt mieleisekseen ilman lisähin-

taa, kunhan ne maalataan perinteisellä seinämaalilla. Erikois-

maaleista peritään lisähinta tapauskohtaisesti.

Asunnon hirsiseiniin voi valita myös kolmen sisustusmaailman 

ulkopuolelta mieleisensä sävyisen kuultavan vahan ilmoitta-

mastamme yhteistyökumppanimme vahasta tai peittävän hirsi-

maalin joko valkoisena tai sävytettynä.

Seinien maalit ja vahat sekä niiden sävyt käydään läpi ao. 

liikkeen suunnittelijan kanssa ja ne taltioidaan lopulliseen 

huonekorttiin. 

Mahdolliset seinien tapetit ja tapetoinnin asunnon ostaja hank-

kii itse. Tapetoinnit kirjataan tarkasti huonekorttiin ja raken-

nuttajan kanssa on sovittava, milloin tapetointi voidaan tehdä 

liittyen muun rakentamisen rytmiin. 

Asuinhuoneiden katot  5. 

Asuinhuoneiden katot tehdään pääsääntöisesti valkoisesta 

päätypontatusta MDF-paneelista.

Katot on myös mahdollista tehdä kipsilevystä, jolloin katoista 

tulee pinnaltaan tasaisia. Kipsilevykaton viimeistely on hidasta 

ja työlästä ja siksi sille tulee lisähintaa, joka määritetään 

kohdekohtaisesti.

Esimerkkiratkaisuja

4.



Keittiön varusteet 
kodinkoneet, allas, välitilan levy

6.

Kodinkoneet kuuluvat 

yleensä kalustetoimittajan 

suunnittelukokonaisuu-

teen. Asuntoihin kussakin 

tunnemaalimassa kuuluvat 

kodinkoneet tyyppeineen 

kerrotaan kohdekohtaisessa 

materiaalivalintaesitteessä. 

Asuntoihin kuuluu seuraavat 

kodinkoneet vakiona:

APK (astianpesukone) Jääkaappipakastin

 Liesitaso Erillisuunit



Ohessa on esimerkkejä keittiön hanoista. 

Kuhunkin kohteeseen kuuluvat hanat pääte-

tään lopullisesti kuitenkin kohdekohtaisesti.

Lisähintaan voi valita seuraavista hanoista: 

Keittiön hana 1, 

Oras 1839FG

Muu keittiön hana on myös mahdollinen mutta asiakas on velvollinen toimittamaan hanasta 

Suomen tyyppihyväksynnän ja mahdollinen lisähinta määritetään erikseen. Kaikki vesikalusteet 

hankkii LVI-urakoitsija.

Keittiön hana 2,  

Damixa Silhuet pkv kromi

Keittiön lisähintahana 2,  

Oras 1839FG-33,  

lisähinta määritetään 

kohdekohtaisesti

Keittiön lisähintahana 3, 

Damixa Silhuet pkv musta, 

lisähinta määritetään 

kohdekohtaisesti          

Damixa, keitti” ja KHH 

Hana, silhouet, kiiltävä 

messinki

Keittiön tason ja yläkaappien 

väliin kuuluu vakioratkaisussa 

ns. välitilan levy. Asiakkaan ja 

kalustetoimittajan palaverissa 

selviää, millaisia levyjä kuuluu 

rakennuttajan budjetoimaan hin-

taan. Välitilalevyn valinta tehdään 

kalustevalintojen yhteydessä. Väli-

tilaan voi valita myös laatoituksen, 

jolloin materiaalin hinta laattoihin 

käytettävä summa määritetään 

erikseen. Välitilan laatoitustyöstä 

tuleva lisäkustannus määritetään 

kohdekohtaisesti. 

Keittiön liesituuletin on joko seinällä oleva 

tai saarekemalli riippuen keittiön kalusta-

misesta. Liesituuletin käy ilmi etukäteen 

suunnitelluista tunnemaailmoista. 

Kalusteliesituuletin,  

Savo eGH-56 RST

Saarekeliesituuletin, 

Savo eIH-61 RST/lasi

Keittiön tiskiallas on joko teräksinen  

allas (esimerkiksi Stala Lagom-50)  

tai komposiittiallas 

Allas kuuluu yleensä kalustetoimittajan 

kalustetoimitukseen ja ao. toimittajan kanssa 

voi neuvotella muistakin allasvaihtoehdoista.

Tiskiallas teräs, Stala Lagom-50

Mikroaaltouuni

Mikroaaltouuni on kaikissa asunnoissa 

lisävaruste ja tarjoamme kohdekohtai-

sesti mikroaaltouunia asennettuna lisähin-

taan, joka ilmoitetaan kohdekohtaisessa 

materiaalivalintaesitteessä.



Kodinhoitohuoneen/kylpyhuoneen 

lattia ja seinät laatoitetaan joko valitun 

sisustusmaailman mukaisesti tai asun-

non ostajan itse valitsemilla laatoilla. 

Jos asunnon ostaja valitsee laatat itse, 

on niille määritetty kohdekohtaisesti 

maksimi neliöhinta. Laattojen valin-

nassa tulee huomioida se, että aina kun 

lattiassa käytetään isoa laattaa (60x60 

tai 30x60) on aina asennettava linjalat-

tiakaivot kaatojen saamiseksi määräys-

ten mukaiseksi. Muussakin yli 10x10 

cm laattakoossa linjalattiakaivo voi olla 

tarpeellinen mutta nämä tilanteet kat-

sotaan tarvittaessa erikseen asunnon 

ostajan kanssa. Oikealla tarkempaa 

tietoa ao. lattiakaivoista.

Lattiakaivon kansi rosterinen

kodinhoitohuoneen/kylpyhuoneen 

pesuallas, Stala Jazz T-38PT

Unidrain Classic linjalattiakaivon ritilävaihtoehdot                                                           

Inca

Anniversario Classic Column

Square Stribe

7. Kodinhoitohuoneen/Kylpyhuoneen materiaalit ja varusteet 

Esimerkki kodinhoito-

huoneen/kylpyhuo-

neen altaasta:

Allas kuuluu kaluste- 

toimittajan 

kalustetoimitukseen 

ja ao. toimittajan 

kanssa voi 

neuvotella muista 

allasvaihtoehdoista.

Kodinhoito- 

huoneen/ 

kylpyhuoneen 

allashana pkv  

ja bidee Oras  

Vega 1814G 

Ohessa on esimerkkejä kodinhoitohuoneen/

kylpyhuoneen allashanasta ja lisähintaan 

valittavista hanoista. Kunkin kohteen 

vakioratkaisuun kuuluvat hanat päätetään 

lopullisesti kuitenkin kohdekohtaisesti.

kodinhoitohuoneen/

kylpyhuoneen lisähintainen 

pesukonehana pkv, ei 

bideetä Oras Vega 1839FG-

33, lisähinta määritetään 

kohdekohtaisesti

Kodinhoitohuoneen / 

kylpyhuoneen lisähintainen 

hana. Damixa silhouette 

musta, pkv, ja bidee

Kodinhoitohuoneen 

/ kylpyhuoneen 

lisähintainen hana. 

Tapwell birillo messinki,  

bideellä

Lisähinnasta:

Asunnon ostaja voi valita kylpyhuoneeseen myös Unidrain linjalattiakaivot. 

Yhden kaivon hinta kaikkine varusteineen vaihtelee riippuen kaivon pituudesta 

ja ritilän mallista. Ohessa esimerkkejä linjalattiakaivoista.                         

Lattiakaivot:

Valitessasi 10x10 lattialaatan 

on perusratkaisu lattia- 

kaivossa pyöreä nelis- 

kulmaisella rosterikehyksellä.



Kodinhoitohuoneen/ 

kylpyhuoneen katto tehdään 

yleensä leppäpaneelista.

Haapapaneeli 15x90, 

lisähinta/m2 määritetään 

kohdekohtaisesti

Lisähintaan voi valita 

myös haapapaneelin:

Leppäpaneeli 15x90

Wc-istuin 1, Ido Glow 60 Wc-istuin seinämalli,  

Ido Glow 66 kovalla kannella, hinta  

määritetään kohdekohtaisesti

Esimerkki kodinhoito-

huoneen/Kylpyhuo-

neen wc-istuimesta:

Painike 1, Geberit 

Sigma 20, hinta 

kohdekohtaisesti

Lisähintaan voi valita 

seinä-wc:n. Seinä-wc:n 

runkoelementin 

(Geberit Sigma) 

hinta asennettuna 

määritetään kohde-

kohtaisesti.  Siihen 

sopiva wc-istuin on 

esimerkiksi:

Asiakkaan tule myös valita seinä-wc:n painike.

Painikevaihtoehtoja:

Painike 2, Geberit 

Sigma 30, hinta 

kohdekohtaisesti

Lisäksi seinä-wc on koteloitava seinään. Koteloinnin 

lisähinta lasketaan kohdekohtaisesti (materiaalit 

ja työ) noin 120 cm korkealle ns. peruskotelolle 

laatoitettuna reunalistoin. Jos asiakas haluaa kote-

lon laatoituksen jiiriin ilman laattalistoja, tulee siitä 

lisähinta, joka määritetään tapauskohtaisesti.

Seinä-wc:n hinnassa hyvitetään perinteisen wc- 

istuimen ja asennuksen hinta.



Esimerkkejä suihkutilan suihkuseinän vaihtoehdoista ilman lisähintaa: Lisähinnasta: 

Suihkuseinä kiinteä kirkas, 

Domestic Express 47UH

Suihkuseinä kiinteä savunharmaa, 

Domestic Express 47UK

Suihkuseinä musta kehys 3-osainen, Domestic Frame 34LC,  

lisähinta kohdekohtaisesti

Suihkuhana+ setti 1, 

Oras Optima 7149

Lisähintainen 

suihkuhana+ 

setti, Oras 

Optima 7193, 

lisähinta määri-

tetään kohde-

kohtaisesti 

Lisähintainen 

suihkuhana+ setti, 

Gustavsberg Este-

tic Square, lisä-

hinta määritetään 

kohdekohtaisesti 

Lisähintainen 

suihkuhana+ 

setti, Oras Nova 

7402-33, lisähinta 

määritetään 

kohdekohtaisesti 

Lisähintainen 

suihkuhana+ 

setti, Gustavsberg 

Estetic Square 

musta, lisähinta 

määritetään 

kohdekohtaisesti 

Lisähintainen 

suihkuhana+ 

setti, Oras 

Nova 7460-33 + 

544-33, lisähinta 

määritetään 

kohdekohtaisesti 

Lisähintainen 

suihkuseitti. Damixa 

silhouet suihku, 

mattamusta. 

Lisähinta 

määritetään 

kohdekohtaisesti.

Lisähintainen 

suihkusetti. Damixa 

silhouet suihku, 

kiiltävä messinki. 

Lisähinta määritetään 

kohdekohtaisesti.

Esimerkkejä lisähintaisista suihkuista:Esimerkki 

suihkuhanasta:

Asuntoihin 

yleensä 

asennettava 

ilmanvaihto-

koje on Vallox 

M101 tai  

vastaava 

asunnon 

koosta 

riippuen



Saunan lattia laatoitetaan joko valitun sisustusmaa-

ilman mukaisesti tai asunnon ostajan itse valitse-

milla laatoilla. Laattojen valinta tehdään samalla 

periaatteella kuin kodinhoito/kylpyhuoneessa eli 

laatoille on määritetty kohdekohtainen maksimi 

neliöhinta. 

Lattiakaivona on perinteinen pyöreä lattiakaivo 

nelikulmaisella rosterikehyksellä. 

Laattojen valinnassa tulee huomioida se, että jos 

saunan lattiassa käytetään isoa laattaa (60x60 tai 

30x60) on sinne asennettava linjalattiakaivo kaadon 

saamiseksi määräysten mukaiseksi. Muussakin 

yli 10x10 cm laattakoossa linjalattiakaivo voi olla 

tarpeellinen mutta nämä tilanteet katsotaan tar-

vittaessa erikseen asunnon ostajan kanssa. Yllä on 

kerrottu jo tarkemmin linjalattiakaivoista kodinhoi-

tohuoneen/kylpyhuoneen yhteydessä.

8. Saunan materiaalit  
 ja varusteet



Lauteet ovat joko leppää tai lämpökäsiteltyä  

haapaa ja lauteisiin kuulu selkänoja, väliritilä  

ja nousujakkara.

Alalauteen voi valita myös yhtenäiseksi siten,  

että kiuas tulee alhaalta alalauteen läpi.
Vakiolaude leppä,  

RAW Eros

Vakiolaude haapa,  

RAW Helios

Esimerkkejä kiuasvaihtoehdoista ilman lisähintaa:

Harvia The Wall Black 

Steel 9kW

Harvia The Wall 9kW

Saunan lasituksien väriksi voi valita kirkkaan, savunharmaan tai 

pronssin. Saranat ja oven nupin voi valita seuraavista: kiiltävä kromi, 

harjattu teräs tai musta. 

Kulmakiuas

Kulmakiukaan kaulus  

ilman valoa

Kulmakiukaan kaulus  

valolla

Saunan katto 

ja seinät ovat 

leppäpaneelia tai 

haapapaneelia. 

Haapapaneeli 15x90Leppäpaneeli 15x90

Lisähintaiset kiukaat kun asennetaan yhtenäinen alalaude, lisähinta määritetään kohdekohtaisesti:

Tornikiuas ja 7.1 

etäohjauspainike

Tornikiukaan kaulus  

ilman valoa

Tornikiukaan kaulus 

valolla



Esimerkki WC-paperitelineestä:

WC-paperiteline Cello neliö ( joko 

valkoisena tai rosterisena)

Erillisen WC:n katto paneloidaan valkoisella MDF-paneelilla, seinät maalataan ao. sisustusmaailman mukaisesti tai asunnon ostajan valitsemalla värisävyllä ja lattia laatoitetaan. Seinät 

voidaan laatoittaa lisähinnasta. Laatoitustyön lisähinta lasketaan kohdekohtaisesti. Lisäksi asunnon ostajalta veloitetaan valitsemiensa seinälaattojen hinta. Lattialaatat voi valita koh-

teen laatoille määritetyn neliöhinnan puitteissa ilman lisähintaa.

WC:n allashana bideellä, 

Oras Vega 1812G

WC:n lisähintainen 

allashana bideellä, Oras 

Vega 1812FG-33, lisähinta 

kohdekohtaisesti

WC:n allashana bideellä, 

Damixa Silhuette

Esimerkkejä WC:n hanavaihto-

ehdoista ilman lisähintaa:

Esimerkkejä lisähintaisista hanoista:

WC:n lisähintainen 

allashana (musta) bideellä, 

Damixa Silhuette, lisähinta 

kohdekohtaisesti

WC varustetaan esimerkiksi 

seuraavalla valopeilillä: 

Valopeili Tammiholma Luton

9. Erillisen WC:n materiaalit ja varusteet

Wc-istuin IDO Glow 60

WC:n allaskaappi ja allas kuuluvat yleensä kalus-

tetoimittajan pakettiin ja eri tunnemaailmoihin 

kuuluvat vaihtoehdot käydään läpi asiakkaan ja 

kalustetoimittajan välisessä palaverissa. 

Esimerkki wc:n altaasta:

Erillisen WC:n allas, Minimeri 1000c
Myös erilliseen WC:hen voi valita seinä-WC:n 

samoilla periaatteilla kuin kodinhoitohuoneen 

wc:n yhteydessä on kerrottu.

Esimerkki erillisen 

WC:n WC- 

istuimesta: 



Säilytysratkaisut
Eteiseen ja makuuhuoneisiin kuuluu 

yleensä lähes kattoon asti ulottuvat liukuo-

vikomerot. Kussakin komerossa on yleensä 

toinen ovi peililasia.  

Komeroiden tarkempi sisältö tiloittain 

selviää asiakkaan ja kalustetoimittajan 

välisessä palaverissa.

10. 



Välioven painike, Abloy Polarita

Esimerkki väliovien  

vakiomallisesta 

painikkeesta:

Esimerkkejä 

valittavissa 

olevista 

valkoisista 

väliovista:

Väliovet voi 

valita myös 

mustana, jolloin 

mahdollinen 

lisähinta 

määritetään 

kohdekohtaisesti/

ovi. Hinta 

sisältää mustan 

painikkeen.

Laakaovi Jeld-Wen Yksipeilinen ovi  

Jeld-Wen Unique 501 

Hohka musta väliovi 

laaka NCS S 9000-N

Lisähintaan voi 

valita välioveksi 

myös liukuoven 

edellyttäen, että 

on asennettavissa 

ao.  

paikkaan. 

Liukuovet ovat  

aina laakaovia.

liukuovi, lisähinta 

kohdekohtaisesti

11.  Asuinhuoneiden 
  varusteet



Kaikkiin huoneistoihin kuuluu vakioratkaisuna kattava ja nykyaikainen sähköjärjestelmä. Valaistus on toteutettu pääosin 

kiinteillä laadukkailla LED-valaisimilla. Huoneistossa on makuuhuoneet ja olohuoneen kattava nykyaikainen ATK- ja 

antennijärjestelmä. Vakioratkaisun kalustejärjestelmä on Schneider Electricin Exxact-sarja. Asukkailla on mahdollisuus 

vaikuttaa oman asuntonsa sähkö- ja valaistusjärjestelmään. Sähköurakoitsija laskee valmiiksi lisätyöhintoja sähkö- ja 

valaistuspisteiden lisäämiselle alkuperäiseen suunnitelmaan, joten myös näistä aiheutuvat mahdolliset lisäkustan-

nukset ovat tiedossa jo suunnitteluvaiheessa. Muun muassa seuraaville lisäasennuksille on lisätyöhinta tiedossa jo 

suunnitteluvaiheessa.

2-osainen pistorasia, Antennipistorasia

LED-valonsäädin

LED-spottivalo 

valkoinen /  

musta / 

harmaa, 

lisähinta  

80 euroa

Valaisinpistorasia

ATK-pistorasia

1- tai 2-osainen kytkin

1-osainen pistorasia 1-osainen  

pistorasia yövalolla
2-osainen ulkopistorasia,

2-osainen kulma-

pistorasia välitilaan

Muut

Kenora Oy:n rakennuttamissa 

kohteissa jokaiseen asuntoon 

kuuluu vakiona Ilmalämpöpumppu. 

Pumpun sisäyksikön paikka 

määritetään LVI-suunnitelmassa. 

Sisäyksikön sijoittamiselle tulee 

olemaan todennäköisesti ainakin 

kaksi vaihtoehtoa ja asunnon 

ostajalta tullaan tiedustelemaan 

mielipidettä asiaan.

Ulko-ovien merkki ja tyyppi 

ilmoitetaan kohdekohtaisessa 

esitteessä ja mikäli ovessa on 

lasiaukko, asunnon ostaja valitsee 

ilman lisähintaa ottaako lasin ns. 

huurrelasina vai kirkkaana.

Sähkökalusteet12. 



Älykotiratkaisut

Erilaiset älykotiratkaisut ovat hankittavissa uuteen kotiisi 

lisävarusteena. Käytämme kohteissamme ABB:n Free@Home 

kotiautomaatiojärjestelmää. Järjestelmän sisältö käydään aina 

asiakkaan kanssa läpi erikseen ja lisähinta lasketaan huo-

neistokohtaisesti asukkaan valintojen mukaan. Omat toiveet 

älykotiratkaisuista on hyvä ottaa esille aikaisessa vaiheessa, 

jotta asennukset voidaan tehdä rakentamisen aikana. 

ABB Free@Home järjestelmän älykotiratkaisuilla voit sujuvoit-

taa arkeasi ja lisätä kotisi käytännöllisyyttä, turvallisuutta ja 

muunneltavuutta. Älykodin suunnittelulla on lähes rajattomat 

mahdollisuudet. Voit muun muassa ajastaa laitteita ja valais-

tuksia toimimaan, vaikka auringon nousun ja laskun mukaan 

tai simuloida valaistuksilla läsnäoloa lomareissun aikana. 

Järjestelmällä onnistuu kätevät valaistuksien tilaohjaukset, 

sähköverhojen ja markiisien ohjaukset ja ajastukset, sekä 

monet muut toiminnot.

Älykotijärjestelmän mahdollisuutta katsotaan aina 

tapauskohtaisesti.

13.  Kotiautomaatio



Sälekaihtimet

Asuntoihin ei yleensä kuulu vakiona sälekaihti-

mia. Asunnon ostaja voi kuitenkin tilata lisätyönä 

rakennuttajan kautta perinteiset sälekaihtimet 

haluamiinsa ikkunoihin (pl. paloikkunat, joihin 

emme toimita sälekaihtimia, koska niitä ei saa 

asentaa itse ikkunaan). Perinteisten kaihtimien 

hinnat lasketaan kohdekohteisesti ja lopullinen 

hinta määräytyy ikkunan koon mukaan.

Kauttamme saa myös sähkökäyttöisiä Screen 

rullaverhoja ladattavalla moottorilla valmiiksi 

asennettuna. 

Asunnon omistaja voi hankkia sähkökaihtimet 

asennuksineen myös itse niin, että ne asen-

netaan ennen muuttoa. Mikäli asunnon ostaja 

päättää hankkia sähkökaihtimet on se otettava 

huomioon jo asunnon sähkösuunnittelussa, ellei 

kyseessä ole akkukäyttöiset kaihtimet.

Takka

Mikäli asunnon ostaja hankkii asuntoon 

takan, on se tullut huomioida jo alkuvai-

heessa tekemällä asuntoon ns. takkava-

raus, mikäli se on teknisesti mahdollista. 

Tämä tarkoittaa sitä, että takan paikka on 

päätetty ja takalle tehdään riittävät perus-

tukset ja hormin tarvitsema tila on huomi-

oitu rakennesuunnittelussa. Rakennuttaja 

ei hanki eikä asenna takkaa vaan asunnon 

ostaja tilaa takan ja asennuksen suoraan 

toimittajalta. Toimittaja sopii rakennuttajan 

kanssa takan asennuksen ajankohdan.

Murtohälytinjärjestelmä

Voit hankkia tulevaan kotiisi kauttamme 

myös murtohälytinjärjestelmän jo raken-

nusvaiheessa. Rakentamisen aikainen 

asennus edellyttää järjestelmän suun-

nittelua hyvissä ajoin muun suunnittelun 

yhteydessä.

14.  Lisävarusteet

Esimerkkiratkaisuja



Poreallas

Useissa kohteissa asuntojen takateras-

sin yhteyteen on mahdollista asentaa 

ulkoporeallas. Tästä mahdollisuudesta 

ilmoitetaan kohdekohtaisessa esit-

teessä. Rakennuttajalta voi tällöin tilata 

valmiuden altaalle. Se tarkoittaa pohjan 

valmistelua eristäminen mukaan lukien, 

sovitun aukon leikkaamista/jättämistä 

terassiin ja tarvittavia sähkö- ja LVI-val-

miuksia. Altaan asennusvalmiuden hinta 

määritetään kohdekohtaisesti. 

Itse altaan ja sen asennuksen hankkimi-

nen jää asunnon ostajalle.  Porealtaan 

asentaminen edellyttää sen ottamista 

huomioon sähkösuunnittelussa ja 

LVI-suunnittelussa, joten päätös siitä 

tarvitaan jo suunnitteluvaiheessa. 



Kenora Oy – ekologisen  
hirsirakentamisen mestari
Kenora Oy on mikkeliläinen rakennusliike, joka on erikoistunut laadukkaaseen, terveelliseen ja 

ekologiseen hirsirakentamiseen. Kenora rakentaa korkealaatuisia ja hyvin varusteltuja koteja, 

joissa on toteutettu asukkaan omat toiveet. Jokaisessa rakennushankkeessa tärkeintä on 

korkealaatuinen rakentaminen sekä tiivis ja avoin yhteydenpito tulevien asukkaiden kanssa. 

Kenoran rakennuskohteet ovat asunnon ostajalle taloudellisesti turvallisia RS-kohteita. 

Kenora

Tutustu Kenoraan » www.kenora.fi


