
KODIN OSTAMISEN OPAS



3

Sisältö

01 Newil&Bau
02 Newil&Bau
-sisustuskonseptit 2022
03 Oman asunnon suunnittelu

04 Yhteistilat ja palvelut
05 N&B Rahoitus
06 Laadunvalvonta

  Yleisilme
  Keittiö
  Kylpyhuone
  Lisä- ja muutostyöt

4
18

30

62
80 
86

32
40
50
60



01  
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Rakentamisen seuraavat sata vuotta
Tunnustetun arkkitehdin suunnittelema,  

maisema-arkkitehdin täydentämä,  
asukkaan itsensä viimeistelemä. 

Yksityiskohtiin ulottuva sisustussuunnittelu ja
arkea helpottavat asukkaiden palvelut.

15% omarahoitusosuus Newil&Bau Rahoituksella.
100% Newil&Bau kuratoitu.
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Newil&Baun asiakaslupauksen ytimessä on kehittämämme viisikohtainen 
suunnittelufilosofia, jonka periaatteena on kokonaisvaltainen ja yksityiskoh-
tainen suunnittelu. Sekä uudet kerrostalokodit että vanhaan rakennukseen 

saneerattavat kodit suunnitellaan filosofiamme laatukriteerejä noudattaen ja 
niiden toteutusta valvovat erilliset valvojat. Siksi ostaessasi rakentamamme 
kodin voit olla varma, että jokainen yksityiskohta on mietitty ja lopputulos on 

huolellisesti toteutettu.

Suunnittelufilosofiamme

ARKEA HELPOTTAVAT 
ASUKKAIDEN 
PALVELUT

Toimivuus on tyylikkyyttä. Kaikissa N&B-taloissa on va-
likoima käytännöllisiä ja toimivia palveluita. Esimerkiksi 
kurasuihkulla ja pyörähuoltopisteellä varustettu arki- 
eteinen, yhteiskäyttöauto ja -polkupyörät helpottavat 
arkea.

YKSITYISKOHTIEN 
HARMONIALLE 
PERUSTUVA 
SISUSTUS-
SUUNNITTELU

Tinkimättömyys suunnittelussa ulottuu sekä asuntojen 
että yleisten tilojen sisustukseen ja yksityiskohtiin. 

Sisustusarkkitehtimme ovat suunnitelleet valmiita har-
monisia osakokonaisuuksia, joita yhdistelemällä voi itse 
valita asuntonsa lopullisen ilmeen. Voit vertailla asun-
non yleisilmeitä, lattioita sekä keittiön ja kylpyhuoneen 
ilmeitä helppokäyttöisen sisustusvalitsimen avulla ja 
valita itsellesi sopivimman kokonaisuuden.

ALUEEN 
IDENTITEETTIÄ  
KUNNIOITTAVA  
KORKEALAATUINEN 
ARKKITEHTUURI

Sijainti ja alueen identiteetti luovat lähtökohdan koko 
suunnittelulle. Siksi aloitamme suunnitteluprosessin tu-
tustumalla miljööseen, olemassa olevaan arkkitehtuuriin 
sekä alueen historiaan.

Siksi N&B-kotien ensimmäinen vaihe on kuhunkin uniik-
kiin sijaintiin sopivimman arkkitehdin valinta. Valikoidun 
arkkitehdin suunnittelema rakennus soveltuu ympäris-
töönsä ja kestää aikaa myös esteettisesti.

MARKKINOIDEN 
PIENIN 
HIILIJALANJÄLKI

Tavoitteemme on markkinoiden pienin hiilijalanjälki. 
Minimoimme rakentamisen ja rakennuksen elinkaaren 
hiilijalanjäljen optimoiduilla suunnitteluratkaisuilla.
Elinkaarioptimoiduilla ratkaisuilla ja resurssiviisailla 
materiaalivalinnoilla savuutamme yli kolmanneksen 
pienemmät elinkaaripäästöt verrattuna tavanomaisin 
menetelmin rakennettuun taloon. 

Matalat energiakustannukset tarkoittavat myös edulli-
sempia asumiskustannuksia.

KOKONAISUUDEN 
VIIMEISTELEVÄ
KORKEATASOINEN 
MAISEMA-
SUUNNITTELU

Hyvä arki ulottuu myös talon seinien ulkopuolelle. Kau-
neus ja toimivuus ovat tärkeässä asemassa ohjaamassa 
myös maisema-arkkitehtiemme työtä, jotka viimeistele-
vät kotipiirin integroimalla rakennukset ympäristöönsä ja 
luomalla myös ulkotilan puitteet miellyttävälle arjelle.

Keskeisinä toimintoina ovat viihtyisät oleskelualueet 
kauniine istutuksineen sekä toiminnallisempi alue 
leikkeihin ja aktiviteetteihin. Maisema-arkkitehtuurin 
täydentää konseptin mukainen valaistus, joka luo pihaan 
tunnelmaa myös pimeinä vuorokauden aikoina.
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ENNEN
KAUPANTEKOA

2

4

3

LIITTYMINEN 
N&B FAMILYYN

N&B-KOTIIN 
TUTUSTUMINEN
TALON OMILLA SIVUILLA

UUTEEN KOTIIN 
SINULLE SOPIVALLA 
KUUKAUSIERÄLLÄ

OMAN ASUNNON  
SUUNNITTELU 

JA VARAAMINEN

N&B Family on paitsi ohitus-
kaista uusiin N&B-koteihin, 

myös yhteisö, joka vaikuttaa 
tuleviin sijainteihin, taloihin  

ja palveluihimme. N&B  
Familyssä kuulet uusista 

projekteistamme ensimmäi-
senä, saat uusien N&B-talo-
jen markkinointimateriaalin 

ensimmäisten joukossa  
ja pääset varaamaan  

asuntoja ennen muita. 
Familyyn voit liittyä täällä: 

newilbau.fi/family/

N&B Familyssa saat uuden 
talon markkinointimateriaalin 
sähköpostiisi ennen julkisen 
ennakkomarkkinoinnin alkua. 
Julkisen ennakkomarkkinoinnin 
käynnistyttyä kaikki markki- 
nointimateriaali löytyy talon 
omalta sivulta. Kaikki talo-
sivumme löydät osoitteesta  
newilbau.fi/asunnot/

N&B Rahoituksella pääset 
omaan kotiin huomattavan 
maltillisella kuukausierällä ja 
omarahoitusosuudella. N&B 
Rahoitus on selkeä ja edullinen 
tapa rahoittaa N&B-kodin osta-
minen ja mahdollistaa Sinulle 
räätälöidyn ratkaisun. Rahoi-
tustuotteena siinä on yhtiölai-
naa paremmat ehdot.  
Lue lisää täältä: 
newilbau.fi/nb-rahoitus

N&B-koti varataan talon omil-
ta sivuilta sisustusvalitsimen 
kautta. Voit tehdä sisustus-

valinnat heti, tai jättää niiden 
tekemisen myöhemmäksi. 
Kunkin asunnon varausjo-

non ensimmäiseltä kerätään 
varausmaksu, joka maksetaan 

pankkitunnuksin varauksen 
yhteydessä. Varausjonon 

ensimmäisellä sijalla olet jo 
matkalla oman uuden kodin 

omistajaksi.

1

Newil&Bau-kodin ostaminen on tehty sujuvaksi ja turvalliseksi.  
Oma asunto on yksi elämän suurimmista päätöksistä ja  

myös merkittävä taloudellinen investointi. Haluamme, että sinulla on  
mahdollisimman selkeä kuva ja tieto siitä mitä olet ostamassa,  

ja että voit luottaa siihen, että ostaessasi Newil&Bau-kodin  
se vastaa sitä mitä olemme sinulle myyneet.

On selvää, että oman kodin hankkiminen herättää kysymyksiä.  
Siksi haluammekin olla apunasi koko matkan ja saattaa sinut eri  

vaiheiden läpi vaivattomasti. Mikäli et löydä vastausta johonkin taloon  
ja varaukseen liittyvään kysymykseesi, voit olla yhteydessä  

asiakaspalveluumme: hello@newilbau.
  

Usein kysyttyihin kysymyksiin löydät vastauksia myös täältä:  
newilbau.fi/ota-yhteytta/usein-kysyttya/

Kun ostat meiltä asunnon, se tapahtuu seuraavien vaiheiden mukaisesti:

Newil&Bau -asunnon ostaminen



Lue lisää uuden  
asunnon kaupasta  

Rakennusteollisuuden ostajan oppaasta:  
newilbau.fi/uudenasunnonkauppa

Viestimme  
ostajille sähkö- 

postitse työmaan  
kuulumisista noin  

kerran kuukaudessa  
kaupanteosta  

alkaen 

KAUPANTEKO JA
RAKENTAMISVAIHE

MUUTTO JA
TAKUUAIKA
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NYKYISEN  
ASUNNON MYYNTI

ASUNTOKAUPAT
VAIVATTOMASTI

OSTAJIEN KOKOUS

SISUSTUSVALINTOJEN 
TEKEMINEN JA  

MAHDOLLISET LISÄTYÖT

Mikäli Sinulla on tarve myydä 
nykyinen asuntosi ennen 
uuteen N&B-kotiin muut-

tamista, tarjoamme yhteis-
työkumppanimme kanssa 

nykyisen kotisi myyntiin tur-
vallisen ratkaisun ja houkut-

televan välitystarjouksen.

Uudisasunnon kaupanteko 
alkaa kun turva-asiakirjat 
on asetettu. Ostajat saavat 
kauppakirjan liitteeksi RS-do-
kumentit, jotka toimitetaan 
tutustuttavaksi sähköpostitse 
muutamaa viikkoa ennen kau-
pantekoa. Kaupanteossa saat 
sähköpostiisi kauppakirjan ja 
allekirjoituslinkin, joka alle-
kirjoitetaan pankkitunnuksin. 
Kaupanteon jälkeen maksetaan 
maksuaikataulun mukainen en-
simmäinen maksuerä. Maksat 
kauppahintaa sitä mukaa kun 
hanke etenee. Varainsiirtovero 
(2 % velattomasta kauppa-
hinnasta) maksetaan kahden 
kuukauden kuluttua omistus-
oikeuden siirtymisestä. Omis-
tusoikeus omaan kotiisi siirtyy 
Sinulle, kun viimeinen kauppa-
hintaerä on maksettu. Esimer-
kin maksuerätaulukosta löydät 
osoitteesta 
newilbau.fi/maksuerataulukko

Osakkeenostajien kokous kut-
sutaan koolle, kun neljäsosa 
asunnoista on myyty. Kokouk-
sessa pääset tutustumaan 
tuleviin naapureihisi! Lisäk-
si saat kuulla rakentamisen 
etenemisestä. Ostajat voivat 
halutessaan valita kokouk-
sessa omiksi edustajikseen 
rakennustyön tarkkailijan ja/tai 
tilintarkastajan. N&B-laadun-
valvontaan kuuluu kuitenkin jo 
palkkaamamme riippumaton 
valvoja. Viestimme ostajille 
sähköpostitse työmaan kuulu-
misista noin kerran kuukaudes-
sa kaupanteosta alkaen.

Lue lisää laadunvalvonnasta: 
newilbau.fi/nb-filosofia/
laadunvalvonta

Jos mielesi on muuttunut, 
voit vaihtaa varausvaiheessa 

tehtyjä sisustusvalintoja kau-
panteon jälkeen ja vahvistaa 

valintasi, jos olet edelleen 
samaa mieltä suosikeistasi. 
Mikäli toivot sisustuvalinto-
jen lisäksi lisämuutostöitä, 

listaa lisämuutostyötoiveesi 
kaupanteon jälkeen, projek-
tikohtaisesti ilmoitettavaan 

päivämäärään mennessä. 
Tarkemman lisämuutostyö-

ohjeen löydät osoitteesta 
newilbau.fi/muutostyot. 

Toimitamme Sinulle  
kaupanteon jälkeen  

myös projektikohtaisen  
lisämuutostyöohjeen.
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VALMISTAUTUMINEN 
MUUTTOON

MUUTTOTARKASTUS
JA MUUTTO

VUOSITARKASTUS

HALLINNON-
LUOVUTUSKOKOUS

Noin 1–2 kuukautta ennen 
asuntosi valmistumista saat 

muuttokirjeen, jossa vah-
vistamme uuden N&B-kotisi 
valmistumispäivän ja avain-

ten luovutuksen. Kirjeessä on 
myös muuta tärkeää tietoa 
tulevaan kotiisi sekä muut-

toon liittyen, tutustuthan 
kirjeeseen huolella. Ennen muuttoa pääset teke-

mään muuttotarkastuksen 
asuntoosi. Muuttotarkastuk-
sessa ilmoitat mahdolliset 
puutteet, joiden korjauksis-
ta sovitaan ennen muuttoa. 
Astuessasi omaan kotiisi Sinua 
odottaa N&B-kodin kansio, jon-
ka avulla pääset tutustumaan 
syvemmin sekä asuntoosi että 
taloyhtiöön.

Rakennuksen vuositarkastus 
järjestetään 15 kuukauden 
kuluessa muutosta (siitä kun 
rakennuksen käyttöönotto on 
hyväksytty). Vuositarkastuksen 
yhteydessä korjataan myös 
osakkaiden ilmoittamat puut-
teet tai virheet. 
Ihanaa uutta elämänmatkaa 
omassa kodissasi!

Kokous järjestetään noin 
kolmen kuukauden kuluessa 
siitä, kun yhtiön rakennukset 

ovat valmistuneet. Kokouk-
sessa asunto-osakeyhtiö 

luovutetaan rakennuttajalta 
osakkaille, esitetään yhtiön 
välitilinpäätös sekä valitaan 
yhtiön hallitus. Myös tässä 
kokouksessa pääset tapaa-

maan uusia naapureitasi!

9
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Uuden asunnon kauppa 
ja RS-järjestelmä

Asuntojen suunnittelua ja rakentamista ohjaavat Suomessa lait ja 
määräykset. Kauppaan liittyvää kokonaisuutta säätelee asunto- 

kauppalaki. Asuntokauppalain mukaisesti asunnon ostajaa suojaa 
rakennusvaiheessa RS-järjestelmä 

(Rahalaitosten neuvottelukunnan suosittelema).

Asuntojen rakentaja asettaa ostajan turvaksi asuntokauppalain 
mukaisen rakennusajan vakuuden sekä takuuajan vakuuden, joka 
vapautetaan vasta kun mahdolliset vuositarkastuksessa havaitut 

virheet on korjattu.

Tämän lisäksi ostajan suojana toimii perustajaurakoitsijan kymmenen 
vuoden virhevastuu. Asukkaan turvana ovat myös turva-asiakirjat, 

joita ovat mm. asunto-osakeyhtiön taloussuunnitelma, yhtiöjärjestys 
ja rakennustapaselostus.

Ennen kaupantekoa saat tutustua turva-asiakirjoihin 
ja ne ovat myös kauppakirjan liitteenä.

 
Lue uuden asunnon kaupasta Rakennusteollisuuden ostajan  

oppaasta newilbau.fi/uudenasunnonkauppa





02  
NEWIL&BAU -
SISUSTUS-
KONSEPTIT
2022
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SISUSTUS

Newil&Bau -kodin ostamisen opas on tarkoitettu yleisluontoisen tiedon antamiseksi. 
Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden vaihtaa edellä mainittuja materiaaleja  

toisiin vastaaviin tuotteisiin.

Sisustusarkkitehdin suunnittelemat Newil&Bau -sisustuskon-
septit on suunniteltu vahvasti konkretian kautta ihmisen 

tarpeiden mukaan. Suunnitelmien tasapainoisuuden ja kes-
kenään yhteensopivien materiaalien ansiosta voimme tarjota 
kokonaisvaltaisesti ja yksityiskohtaisesti suunniteltuja kote-
ja, jotka näyttävät kauniilta ja tuntuvat hyviltä vielä 10 tai 20 

vuoden kuluttua.

WHITE SOFT WOOD MEANDER



Valoisa ja neutraali White-teema puhuttelee 
puhtaalla yksinkertaisuudellaan. Sävy sävyyn 
maalatut keittiökalusteet, kiintokalusteet ja seinät
antavat yhtä lailla tilaa leikitellä sisustuksella, kuin
toteuttaa tyylikästä minimalismia. Vaaleat sävyt 
luovat tiloihin erityistä keveyttä.

WHITE



Eheä ja pehmeä Soft-teema viehättää lempeillä greigen 
sävyillä. Murrettujen sävyjen väripaletti luo lämpimän 
tyylikkään ja kodikkaan tunnelman, joka toistuu läpi 
tilojen. Koti kuin hellä syli.

SOFT



Kohteen arkkitehtuuriin sopivat puuviilupinnat ovat 
Wood-teeman keskiössä. Näyttävät puupinnat luovat 
voimakkaan visuaalisen ilmeen, joka jää mieleen.
Lämpö ja ilmeikkyys välittyy asunnosta läpi tilojen.

WOOD



Meander-teemassa myös asunnon sisätilat kunnioittavat 
rakennuksen suunnittelijan Steven Hollin arkkitehtuuria. 
Vaalea yleisväritys antaa tilaa valolle ja harkitut detaljit
viimeistelevät linjakkaan kokonaisuuden. Tässä kodissa 
katse kiinnittyy listattomiin harmaisiin massalattiapintoihin, 
teräksisiin detaljeihin sekä ilmeikkäisiin kiintokalusteisiin.

MEANDER
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03  
OMAN ASUNNON      
SUUNNITTELU
Suunnittele oma asuntosi täällä:  
https://newilbau.fi/nb-filosofia/oman-asunnon-suunnittelu/

Pidätämme oikeuden vaihtaa tuotteita vastaaviin, samantasoisiin tuotteisiin.
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YLEISILME
VALITSE SEINIEN, SISÄOVIEN, JALKALISTOJEN JA VAATEKAAPPIEN VÄRI

WHITE ja WOOD
seinät, sisäovet, jalkalistat ja vaatekaapit

Sävy sävyyn maalatut keittiökalusteet, kiintokalusteet ja sei-
nät antavat yhtä lailla tilaa leikitellä sisustuksella, kuin to-
teuttaa tyylikästä minimalismia. 
Vaaleat sävyt luovat tiloihin erityistä keveyttä.

(Yksiöissä valinta vaikuttaa seinien, sisäovien ja jalkalistojen väriin.)

SOFT
seinät, sisäovet, jalkalistat ja vaatekaapit

Pehmeät harmaan ja beigen sävyt syleilevät asuntoon 
astujaa heti ensi askelista alkaen. Soft-teema toimii sopu-
sointuisena taustana monenlaisille kalusteille ja tekstiileil-
le. Lämpimät sävyt luovat erityistä kodikkuutta, johon on 
helppo ihastua.

(Yksiöissä valinta vaikuttaa seinien, sisäovien ja jalkalistojen väriin.)

1/3 YLEISILME
VALITSE SEINIEN, SISÄOVIEN, JALKALISTOJEN JA VAATEKAAPPIEN VÄRI1/3

Taiteilijan näkemys yleisilmeestä Taiteilijan näkemys yleisilmeestä

Sisältyy velattomaan myyntihintaan
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YLEISILME
VALITSE SEINIEN, SISÄOVIEN, JALKALISTOJEN JA VAATEKAAPPIEN VÄRI1/3

MEANDER
seinät, sisäovet, jalkalistat ja vaatekaapit

Meander-teemassa asunnon sisätilat kunnioittavat raken-
nuksen arkkitehdin Steven Hollin visiota. Vaalea yleisväritys 
antaa tilaa valolle ja harkitut detaljit viimeistelevät linjakkaan 
kokonaisuuden. Meander-yleisilmeessä katse kiinnittyy listat-
tomiin harmaisiin massalattiapintoihin, teräksisiin detaljeihin 
sekä ilmeikkäisiin kiintokalusteisiin.

(Yksiöissä valinta vaikuttaa seinien, sisäovien ja jalkalistojen väriin.)

Taiteilijan näkemys yleisilmeestä
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YLEISILME
VALITSE LATTIATYYLI

Lankkuparketti

Lankkuparketissa puun luonnollinen
kauneus ja lämpö tuo asuntoon kodikkaan 
tunnelman. Puun laatu, mattalakattu pinta 
sekä lattian materiaalin kestävyys tekevät 
lattiasta helppohoitoisen ja pitkäikäisen. 
Puulaji on saarni, jota on käytetty myös
rakennuksen arkkitehtuurissa luoden
tasapainoisen kokonaisuuden. Sisältyy
velattomaan myyntihintaan.

Massalattia

Silkkisen mattapintaisella massalattialla 
luodaan esteettisesti kaunis ja saumaton 
lattiapinta. Neutraali harmaan sävy luo 
arkkitehtonisen ilmeen asunnolle. Pinnoite
on kovempaakin kulutusta kestävä ja 
todella helppohoitoinen.

Timberwise Punosparketti

Timberwisen Punos -designparketissa
kohtaa täydellisesti funktionaalisuus, laatu 
ja estetiikka. Punosparketti asennetaan aina 
lattiaan liimattuna jonka ansiosta askel-
tuntuma on kelluvaa perinteistä parkettia 
jykevämpi. Puulaji on saarni, jota on käytetty 
myös rakennuksen arkkitehtuurissa luoden  
tasapainoisen kokonaisuuden. 

YLEISILME
LATTIAT
VAIHTOEHTOISET VALINNAT LISÄMAKSUSTA

1/3

Kuvassa Timberwise Punosparketti
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YLEISILME
LISÄVALINNAT1/3

HIMMENNINKATKAISIJAT HUONEISIIN

Himmentimien avulla voidaan säätää kodin valaistusta ja  
tunnelmaa tilanteeseen sopivaksi. Tällä valinnalla asuntojen  
oleskelutilat varustetaan himmentimillä. 

KISKOVALAISIMET OLOHUONEESEEN

Olohuoneen valaistuksena on virtakiskoon asennetut suunnattavat 
spotit, jotka tuottavat voimakkaan valon. Spotit sekä kisko ovat vä-
riltään valkoiset, joten ne sulautuvat kauniisti valkoiseen 
kattopintaan. 

MITTATILAUSVERHOT

Olemme suunnitelleet Meanderin arkkitetuuriin ja sisutukseen so-
pivan malliston sähkö- ja käsikäyttöisistä verhoratkaisuista. Suun-
nittelemme ja toteutamme uniikkiin asuntoosi täydellisesti sopivan 
ratkaisun.
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KEITTIÖ
VALITSE KEITTIÖN ILME

WHITE

Raikkaan vaalea värimaailma kaapistoissa luo keittiöön rauhaa.  
Kolmesta sävystä valittava laadukas kompaktilaminaattitaso toimii 
keittiön vakiovarusteena. Lisähintaan saatavilla oleva kvartsitaso tuo 
keittiöön lisää särmää sitä kaipaavalle.

2/3

SOFT

Kodikkaat greigen sävyt pääsevät oikeuksiinsa keittiönkalusteissa, 
joiden kauniissa pinnoissa katse lepää. Tasojen vakiovaihtoehtona on 
kolmesta maanläheisestä värisävystä valittava kompaktilaminaattitaso, 
joka voidaan lisähintaan vaihtaa särmikkääseen kvartsitasoon.

KEITTIÖ
VALITSE KEITTIÖN ILME2/3

Taiteilijan näkemys keittiön ilmeestä Taiteilijan näkemys keittiön ilmeestä

Sisältyy velattomaan myyntihintaan
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KEITTIÖ
VALITSE KEITTIÖN ILME2/3

WOOD NATURAL 

Keittiön puuviilupintaisten kalusteiden ilme erottuu vahvana kontras-
tina valkoisia kiintokalusteita ja seiniä vasten. Arkkitehtuurin mukaan 
valittu puuviilu on joko mustaksi petsattua tai luonnonväristä puuta. 
Vakiovaihtoehtona tasoille toimii kompaktilaminaatti, joka valitaan 
kolmesta eri sävystä. Lisähintaan saatavilla oleva kvartsikivitaso tuo 
tilaan oman säväyksensä.

Taiteilijan näkemys keittiön ilmeestä

KEITTIÖ
VALITSE KEITTIÖN ILME2/3

WOOD BLACK

Keittiön puuviilupintaisten kalusteiden ilme erottuu vahvana kontras-
tina valkoisia kiintokalusteita ja seiniä vasten. Arkkitehtuurin mukaan 
valittu puuviilu on joko mustaksi petsattua tai luonnonväristä puuta. 
Vakiovaihtoehtona tasoille toimii kompaktilaminaatti, joka valitaan 
kolmesta eri sävystä. Lisähintaan saatavilla oleva kvartsikivitaso tuo 
tilaan oman säväyksensä.

Taiteilijan näkemys keittiön ilmeestä
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KEITTIÖ
VALITSE KEITTIÖN ILME2/3

MEANDER 

Keittiössä linjakkaiden, teräspintaisten alakaappien vastapainona  
on puhtaanvalkoiset, seinän sävyyn maalatut yläkaapit. Myös tasot, 
allas ja hana ovat tässä keittiössä terästä. Keittiön ilme on näyttä-
vä ja moderni. Keittiötä on myös mahdollista varustella lisähintaan 
arkea ilahduttavilla korkean varustelutason kodinkoneilla, kuten 
viinikaapilla.

Taiteilijan näkemys keittiön ilmeestä

Taiteilijan näkemys keittiön ilmeestä
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VALKOINEN
FENIX NTM on kestävä ja syvän
mattamainen. Sisältyy velattomaan
myyntihintaan.

RUSKEA
FENIX NTM on kestävä ja syvän
mattamainen. Sisältyy velattomaan
myyntihintaan.

MUSTA
FENIX NTM on kestävä ja syvän
mattamainen. Sisältyy velattomaan
myyntihintaan.

KEITTIÖ
VALITSE KEITTIÖTASON VÄRI

Keittiötasoina käytetään korkeatasoista Fenix-kompaktilaminaattia, joka on innovatiivinen, nanoteknologiaan  
perustuva ja älykäs kalustepinnoite. Tasossa on hyvä kulutuksen- ja lämmön kestävyys ja mikä parasta;  
sormenjälkivapaus. Tavallisessa laminaatissa sormenjäljet näkyvät herkästi, mutta Fenix-laminaatti hylkii  
niitä ja sormenjäljet häviävät pinnasta nopeasti näkymättömiin. 

2/3

VALKOINEN
Päivitä keittiön työtasot kestäviin  
Silestone Blanco Maple 14 -kvartsitasoihin. 

RUSKEA
Päivitä keittiön työtasot kestäviin  
Silestone Coral Clay -kvartsitasoihin.

MUSTA
Päivitä keittiön työtasot kestäviin  
Silestone Arden Blue -kvartsitasoihin.

Silestone-keittiötasot valmistetaan luonnonkvartsista, joka on ensiluokkaisen vahva ja kestävä materiaali.  
Silestone on erittäin tiivis, mikä tekee siitä helppohoitoisen, kestävän ja kauniin materiaalivalinnan keittiötasok-
si. Valmistusprosessissa käytetään kierrätettyä vettä ja uusiutuvaa energiaa. Silestonen erinomaisten ominai-
suuksien ansiosta tuotteella on 25 vuoden takuu. Silestone valmistetaan yli 90-prosenttisesti luonnonkvartsis-
ta, joka on yksi maailman kovimmista mineraaleista. Silestone on huokoseton materiaali, joka hylkii tehokkaasti 
niin kahvi-, viini- ja mehutahroja kuin muitakin jokapäiväisiä tahroja.

KEITTIÖ
KEITTIÖTASO
VAIHTOEHTOISET VALINNAT LISÄMAKSUSTA

2/3
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KEITTIÖ
KODINKONEPÄIVITYS

Uuni Siemens
Kalusteisiin sijoitettava uuni 
kiertoilmatoiminnolla.  
Lyhennä ruoanvalmistuk- 
seen kuluvaa aikaa pika- 
kuumennuksen avulla.

Liesi Siemens
Induktioliesi on käytännöllinen, 
nopea ja tehokas kodinkone ruu-
anlaittoon. Induktioliesi lämmit-
tää vain sille asetettuja astioita ja 
käyttää näin vähemmän sähköä, 
turvallisemmin. Lisäksi induktio-
liesi on funktionaalisen kaunis.

Hana
Hanojen ajaton muotoilu 
sopii yhteen kaikkien laatta-
valintojen kanssa ja käytet-
tävyydeltään ja ergonomial-
taan miellyttävä.

Mikroaaltouuni Siemens
Kalusteisiin sijoitettava mikro- 
aaltouuni nopeaan sulattamiseen, 
lämmittämiseen ja  
esivalmisteluun.  

Liesituuletin
Toimiva ilmanvaihto on tärkeä 
osa nautinnollista ruoanlaittoa 
ja kodin viihtyvyyttä. Tehokkaan 
liesituulettimen avulla käryt ja 
tuoksut saadaan nopeasti poistet-
tua huoneilmasta.

Astianpesukone Siemens
Huomaamaton ja tehokas astian-
pesukone on monen arjen pelas-
taja. Integroitava astianpesukone 
piiloutuu täysin kalusteoven 
taakse jolloin keittiön ilme pysyy 
rauhallisena.

2/3 KEITTIÖ
KEITTIÖN VARUSTELU

Jääkaappi/ pakastin Siemens
Integroitava jääkaappi-pakastin- yh-
distelmä tarjoaa yllättävän paljon 
kylmätilaa, samaan aikaan kun se 
on huonetilan käytön kannalta te-
hokas. Laite piiloutuu kalusteoven 
taakse jotta keittiön rauhallinen 
yleisilme säilyy.

Jääkaappi Siemens
Laite on integroitava ja piiloutuu 
kalusteoven taakse, jolloin keittiön 
rauhallinen yleisilme säilyy.

Pakastin Siemens
Laite on integroitava ja piiloutuu 
kalusteoven taakse, jolloin keittiön 
rauhallinen yleisilme säilyy.

2/3
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KYLPYHUONE
VALITSE KYLPYHUONEEN ILME3/3

WHITE

Minimalistinen tunnelma jatkuu kylpyhuoneessa, missä seinien vaa-
lea laatta saa kontrastia tummista lattialaatoista. Toisiaan kauniisti 
korostavat sävyt luovat tasapainoisen kokonaisuuden. 

Taiteilijan näkemys kylpyhuoneen ilmeestä

KYLPYHUONE
VALITSE KYLPYHUONEEN ILME3/3

SOFT

Kylpyhuone tekee vaikutuksen haaleanhiekkaisten seinälaattojen 
sekä luonnonvalkean lattialaatan kauniilla yhdistelmällä. Pehmeän 
sävyiset, elävät pinnat luovat tilan tuntua.

Taiteilijan näkemys kylpyhuoneen ilmeestä

Sisältyy velattomaan myyntihintaan
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WOOD NATURAL

Kylpyhuoneen kalusteissa toistuu voimakasilmeinen puuviilu-
pinta. Lattiat ja seinät ovat kalkkikivimäistä, tyylikkään harmaa-
ta laattaa. Kylpyhuoneen ilme on luokseen kutsuva, lämmin ja 
voimakas.

KYLPYHUONE
VALITSE KYLPYHUONEEN ILME3/3

Taiteilijan näkemys kylpyhuoneen ilmeestä

WOOD BLACK

Kylpyhuoneen kalusteissa toistuu voimakasilmeinen puuviilu-
pinta. Lattiat ja seinät ovat kalkkikivimäistä, tyylikkään harmaa-
ta laattaa. Kylpyhuoneen ilme on luokseen kutsuva, lämmin ja 
voimakas.

KYLPYHUONE
VALITSE KYLPYHUONEEN ILME3/3

Taiteilijan näkemys kylpyhuoneen ilmeestä
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KYLPYHUONE
VALITSE KYLPYHUONEEN ILME3/3

MEANDER

Kylpyhuoneessa puhtaanvalkoinen pieni seinälaatta yhdistyy suureen, 
tummaan ja ilmeikkääseen lattialaattaan. Linjakas allaskaluste koostuu 
mittatilaustyönä teetetystä komposiittialtaasta ja teräksisestä runkora-
kenteesta. Kylpyhuoneen ilme on raikas ja graafinen.
Säilytystilaa on mahdollista luoda tilaan lisää vaihtamalla peili peilikaap-
piin lisähinnalla. Kylpyhuoneen suuret tummat laatat nousevat myös 
seinille ja vaihtuvat seinien yläosissa pieniksi valkoisiksi laatoiksi.
Kaikki keraamiset laatat on valmistettu Italiassa, perinteikkäiden  
keramiikan osaajien käsissä.

Taiteilijan näkemys kylpyhuoneen ilmeestä

Taiteilijan näkemys kylpyhuoneen ilmeestä



56 57

KYLPYHUONE
VAIHTOEHTOINEN VALINTA LISÄMAKSUSTA:
PEILIKAAPPI

Minimalistisen peilin tilalle voit valita lisäsäilytystä varten peilikaapin, 
johon kätket purkit ja hammasharjat.

3/3
KYLPYHUONE
VAIHTOEHTOINEN VALINTA LISÄMAKSUSTA:
SIEMENS-PESUTORNI ASENNETTUNA

Kun pyykkiä syntyy runsaasti, on pesutorni oiva ratkaisu. Laitteissa yhdistyvät
mukavuus, suorituskyky ja energiatehokkuus. Toiminnot eivät tuota vain erinomaisia
tuloksia pestäessä ja kuivattaessa, ne myös helpottavat elämääsi.

3/3
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KYLPYHUONE
VALITSE LAATTAVAIHTOEHDOT

Florim Cerim Exalt Fairy White
30 x 60 cm
lucido

WHITE

SEINÄ LATTIA

SOFT

WOOD

MEANDER

Florim Cerim Exalt Gray Lace
30 x 60 cm
naturale

Florim Cerim Exalt Magic white
30 x 60 cm
naturale

Timeless of Cerim, Ceppo di Gre
60 x 30 cm
naturale

Newdeco Dark
60 x 60 cm

Florim Cerim Exalt Amber Symphony
30 x 60 cm
lucido

Timeless of Cerim, Ceppo di Gre
60 x 30 cm
naturale

CE.SI I Colori, Talco Lucidi
3 x 10 cm

3/3 KYLPYHUONE
KYLPYHUONEEN VARUSTELU

WC-istuin IDO/ Geberit
Nykyaikainen seinämal-
linen wc-istuin on 
muotoilultaan silmää 
miellyttävä ja muuhun 
sisustukseen sulautu-
va. Sen sileät pinnat on 
helppo pitää puhtaina ja 
raikkaina.

Koukut ja WC-paperiteline
Smedbon kylpyhuonetarvikkeet ovat laadukas-
ta massiivimessinkiä ja pinta kiillotettua kro-
mia. Kauniit, skandinaavisen ajattomat tuotteet 
ovat pitkän ja kattavan kehitystyön jälkeä.

Hana
Hanojen ajaton muotoi-
lu sopii yhteen kaikkien 
laattavalintojen kanssa ja 
käytettävyydeltään ja
ergonomialtaan miellyttävä.

3/3

Suihku
Laadukas ja tyylikäs, ilmalla  
rikastettu sadesuihku luo  
nautinnollisia suihkuhetkiä.

Suihkuseinä
Lasinen suihkuseinä tuo avaruutta ja valoa kylpyhuo-
neeseen pitäen kylpyhuoneen kuitenkin kuivana. Suih-
kuseinä on kääntyvä, jolloin suihkutila saadaan tarpeen 
mukaan vapautettua muuhun käyttöön.
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Newil&Baun asunnot suunnitellaan valmiiksi kokonaisuuksiksi yksityiskohtia 
myöten. Sinun tehtäväksesi jää valita mieleisesi sisustuskonsepti sisustus-
arkkitehtimme räätälöimistä vaihtoehdoista. Newil&Baun sisustuskonsep-

teihin on saatavilla myös valikoima arkea helpottavia lisäominaisuuksia, joita 
voit valita sisustukseesi omien mieltymystesi ja tarpeittesi mukaisesti. Mikäli 
kuitenkin toivot muita, sisustusvalitsimen ulkopuolisia muutostöitä, niitä on 

mahdollista suunnitella asuntokauppojen jälkeen, kohdekohtaisesti  
määritettyyn määräpäivään mennessä.

Tee tarkka lista toivomistasi lisämuutostöistä. 

Saat niistä lisämuutostöistä tarjouksen, 
jotka on mahdollista toteuttaa.

Voit hyväksyä tai hylätä lisämuutostyötarjouksen.

1

2

3

LISÄ- JA MUUTOSTYÖT

Lisä- ja muutostöiden tilaaminen kaupanteon jälkeen toimii seuraavasti:

MITKÄ SISUSTUSVALITSIMEN ULKOPUOLISET 
LISÄ- JA MUUTOSTYÖT OVAT MAHDOLLISIA?

Lopullisen vastauksen muutostoiveesi mahdollisuudesta tulla toteutetuksi saat aina 
tapauskohtaisesti. Kerromme seuraavaksi, mitkä lisä- ja muutostyöt ovat 

yleisimmin mahdollisia toteuttaa:

RUNKO JA 
KANTAVAT SEINÄT

Ei mahdollista muuttaa

Rajoittavina tekijöinä vesipisteiden 
ja viemäreiden paikat.

Muutokset mahdollisia

Muutokset mahdollisia

Muutokset mahdollisia

Muutokset mahdollisia

Muutokset mahdollisia

KIINTOKALUSTEET  
JA LAATOITUKSET

keittiö, vaatekaapit ja kylpyhuone
tasot, altaat ja keittiön välitila

kodinkoneet

LATTIAMATERIAALIT 
JA VÄLIOVET

KEVYET VÄLISEINÄT

SÄHKÖPISTEET

SEINIEN MAALAUS 
JA TAPETOINTI



04  
YHTEISTILAT 
JA PALVELUT

Taiteilijan näkemys joogahuoneesta.
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Artek/Zara Peifer

Kokonaisvaltainen suunnittelu tarkoittaa meille sitä, että  
haluamme suunnitella kaikki asumisen kannalta oleelliset  

yksityiskohdat niin, että niistä muodostuu talo, jossa  
asuminen on kokonaisvaltaisesti miellyttävä kokemus.

Yksi osa asumiskokemusta on talon palvelut ja yhteistilat.
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Erillisessä arkieteisessä voit suihkuttaa  
puhtaiksi vaikka lasten saappaat tai koiran tur-
kin ja säilyttää lastenvaunuja sekä polkupyöriä.

Upea, näyttävä sisääntuloaula jonka yksityis- 
kohdat on suunniteltu toivottamaan Sinut  
tervetulleeksi kotiin joka päivä. Porrashuoneissa, 
opasteissa ja parkkihallissa talon hengen mukai-
set, laadukkaat pintamateriaalit ja harmoniset 
värit, jotka luovat yleistiloihin kodikkaan viimeis-
tellyn hengen.

Haluamme suunnitella yksityiskohdat niin, että niistä muodostuu talo, 
jossa asuminen on kokonaisvaltaisesti miellyttävä kokemus.  
Yksi osa asumiskokemusta ovat talon yhteistilat. 
Tämä vuoksi Newil&Bau talossa on aina:

Jokaiselle perheasunnolle on varattu normaalia  
suurempi varasto.

Newil&Bau-talosta löytyy aina pyöränhuoltopis-
te sekä harrastusvälinepaketti.

Asukkaana yhteiskäytössäsi on myös yhteis-
käyttöpyörä hieman pidempiä retkiä varten.

Asukkaana voit hakea autohallista yhtiön yhteis- 
käyttöauton käyttöösi vaikka ostosreissua varten.
Autopaikat varustettu sähköauton latausvalmiudella.
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N&B-talon sisäänkäynnillä on aina vastassa näyttävä ja  
yksityiskohtaisesti suunniteltu sisääntuloaula, joita Meanderissa 

on peräti kolme.

A-portaan yhteistilassa Meanderin asukkaat voivat järjestää juhlia 
ja erilaisia tilaisuuksia. A-portaassa sijaitsee myös saunaosasto 
terasseineen ja porealtaineen. Lisäksi asukkaita palvelevat etä-
työskentelytila sekä joogasali. Ensimmäisestä kerroksesta löytyy 

myös N&B-taloista tuttu arkieteinen kurasuihkulla ja pyörän-
huoltopisteellä sekä yhteiskäyttöpolkupyörät ja säilytyspisteet 
ruokatilauksille. Toiminnot ulottuvat maan alle, jonne louhitaan 

67-paikkainen, sähkölatausvalmiuksilla varustettu autohalli 
yhteiskäyttöautoineen. Maan alla sijaitsevat myös taloyhtiön oma 

elokuvateatteri sekä viinikellari.
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Kodikas elokuvateatteri tarjoaa asukkaille arjen rentoutumishetkiä. Taiteilijan alustava näkemys elokuvateatterista.
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Viinituvassa on yhteensä 9 kappaletta 126 pullon lukittavaa viinikaappia. Tilassa on 
myös pieni pöytätaso ja tunnelmallinen valaistus. Viiniosake sisältää pääsyn viini-
kellariin, oma kaapin ja viinilasikattauksen sekä varausoikeuden viinitupaan.

Taiteilijan alustava näkemys viinituvasta.
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Miellyttävä saunaosasto tarjoaa myös suojaisan ulkoalueen. Taiteilijan alustava näkemys saunaosastosta.
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Lisäksi Meanderin asukkaita varten rakennetaan joogahuone A-portaaseen. Taiteilijan alustava näkemys joogahuoneesta.
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LIFESTYLE-KUMPPANIT

Haluamme tarjota asukkaillemme kunnianhimoisesti suunniteltujen  
kotien lisäksi arjen elämyksiä ja käytännöllisyyttä. Meanderissa tässä 

meitä auttavat Finnish Design Shop ja Pelago.

FINNISH DESIGN SHOP

Huippuarkkitehtuuri kaipaa rinnalleen ainutlaatuista designia – Newil&-
Bau tarjoaa yhteistyössä Finnish Design Shopin kanssa Meanderin tu-
leville asukkaille helpon tavan sisustaa uniikki, asujiensa näköinen koti. 
Maailman suurin pohjoismaisen designin verkkokauppa tarjoaa Mean-
derista asunnon ostaneille etuja pitkäikäisen designin hankkimiseen 
ja sisustuksen suunnitteluun. Lisäksi Finnish Design Shop on koonnut 
Meanderin asuintalon arkkitehtuurin täydentävät tuotteet kätevästi 
yhden katon alle Meander Collection -valikoimaan. Löydät kokoelman 
tuotteita myös Meanderin esittelykuvista. Tutustu vuodesta toiseen ilah-
duttaviin paloihin pohjoismaista onnellisuutta: 
https://www.finnishdesignshop.fi/meander-collection

PELAGO

Meanderin asukkaiden yhteiskäyttöpyörinä ovat Pelagon ajattomat 
Brooklyn-klassikkopyörät. Pelagon pyörissä yhdistyy käyttömukavuus ja 
muotoilu, joka huomioi urbaanin kaupunkiympäristön vaatimukset mäki-
neen, mukulakivineen ja paikka paikoin puuttuvine pyöräteineen.
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N&B
RAHOITUS
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N&B Rahoitus haastaa
perinteisen yhtiölainan

Elämän suurimman investointipäätöksen tekeminen vaatii aina myös 
onnistuneen rahoitusratkaisun. N&B Rahoitus on selkeä, edullinen ja 

joustava tapa rahoittaa uuden asunnon ostaminen. Rahoitustuotteena 
siinä on yhtiölainaa paremmat ehdot.

N&B Rahoituksen edut verrattuna normaaliin yhtiölainaan:

Ensiasunnon ostajille tarjoamme myös pienemmän, 10 %:n
omarahoitusosuuden.

Sinun tarvitsee maksaa kaupanteossa vain pankin kanssa sovittava kä-
siraha, tyypillisesti noin 15 % velattomasta hinnasta.  Sovittua kuukausi-

erää alat maksaa vasta sitten kun asuntosi on valmis.

Rahoituksesta kannattaa keskustella jo mahdollisimman aikaisessa  vai-
heessa; asunnon valitseminen on helpompaa, kun olet saanut  ennak-

kopäätöksen rahoituksesta. Täyttämällä Aktian lainahakemuksen pääset 
ohituskaistalla N&B Rahoitus -asiakkaidemme etujen piiriin. 

Lue lisää ja hae rahoituspäätös:
meanderasunnot.fi/nbrahoitus/

Matala kuukausierä, laina-aika jopa 35 vuotta

Matalampi omarahoitusosuus (15 % velattomasta hinnasta)

Edullisempi marginaali

Joustavuus lainasi lyhennyksen suhteen

1
2
3
4

Yhteistyössä
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Meanderin asunnot kuukausierällä, alkaen: 

Yksiöt 780 €/kk (sis. korot ja lyhennys)  
 + hoitovastike 90 €/kk (AS C95, 22,5 m2)

Kaksiot 1018 €/kk (sis. korot ja lyhennys) 
 + hoitovastike 136 €/kk (AS B64, 34 m2)

Kolmiot 1565 €/kk (sis. korot ja lyhennys) 
 + hoitovastike 240 €/kk (AS C105, 60 m2)

Neliöt 2920 €/kk (sis. korot ja lyhennys) 
 + hoitovastike 456 €/kk (AS A24, 114 m2)

Yhteistyössä

Kysy lisää: 
Newil&Bau asiakaspalvelu:
040 163 8844
hello@newilbau.fi

Lisätiedot:
Rahoitus edellyttää hyväksyttyä luottopäätöstä sekä ostettavan kohteen 
panttauksen pankille. Esimerkit laskettu 15 % omarahoitusosuudella, 35 
vuoden laina-ajalla, 0,5 %:n marginaalilla. Esimerkiksi asunnolle 1 (vmh. 
1 198 000 €) todellinen vuosikorko on 0,52 %. Laina sidotaan 12 kk euri-
boriin. Tarkka omarahoitusosuus riippuu asunnon hinnasta ja se on 15 % 
uuden kotisi velattomasta kauppahinnasta + mahdollisesta varainsiirto-
verosta. Kuluihin lisätään lainan toimitusmaksu, suoraveloituskulu 2,30 
€/kk, sekä mahdollinen AsuntolainaTakaus-palkkio. Luoton myöntää 
Aktia Pankki Oyj, Arkadiankatu 4-6, 00100, kotipaikka Helsinki, Y-tunnus 
2181702-8.



06  
LAADUN-
VALVONTA
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Perustimme Newil&Baun koska haluamme palauttaa kunnianhimon 
uudisrakentamiseen. Yksi tärkeimmistä tekijöistä tämän mission 

muuttumisessa oikeaksi kodiksi on rakennusprojektin laadunvalvonta.

Newil&Baun Laadunvalvonnan perusta on ammattitaitoisten urakoitsi-
joiden, tavarantoimittajien ja muiden yhteistyökumppaneiden valinta. 
Teemme yhteistyötä vain kokeneiden ja luotettavien ammattilaisten 
kanssa ja varmistamme urakkaneuvotteluiden aikana luottamussuh-

teen syntymisen, joka toimii pohjana hyvälle yhteistyölle rakentamisen 
aikana.

Newil&Bau-kotien rakentamisen valvonta toteutetaan laadunvalvonta-
ohjeistuksen ja valvontasuunnitelman mukaisesti. Valvontatyö doku-

mentoidaan urakkakatselmus- ja työmaakokouspöytäkirjoihin. Valvojat 
toimivat tilaajan edustajana, huolehtien siitä, että rakentaminen toteu-
tetaan sitä koskevien sopimusten, lakien, asetusten ja viranomaisoh-
jeiden mukaisesti, hyvää rakennustapaa noudattaen sekä Newil&Baun 

laatuvaatimukset täyttäen.

Katso laadunvalvontavideomme osoitteessa  
https://newilbau.fi/nb-filosofia/laadunvalvonta

Laadunvalvonta
Filosofian todeksi eläminen

Newil&Baun työmailla valvontatiimi koostuu rakennusalan 
huippuammattilaisista, joista kukin valvoo omaa osa-aluettaan:

Valvontaprosessimme kulkee tarkkaan määriteltyjen 
vaiheiden mukaisesti:

1. rakennustekninen valvoja

2. talotekniset valvojat

3. sisustustyön valvoja

4. kosteudenhallintakoordinaattori

5. turvallisuuskoordinaattori

6. suunnittelijoiden omavalvonta

Jokaisessa prosessin vaiheessa valvontatiimin palautteen pohjalta 
käydään urakoitsijan kanssa keskustelu, joka tarvittaessa johtaa 
korjaaviin toimenpiteisiin. Tätä sykliä toistetaan koko rakennus-
projektin ajan, jotta virheet ja puutteet korjataan heti kun ne 
havaitaan.

Jokainen Newil&Bau-koti rakennetaan laadunvalvontakonseptia 
noudattaen, kauniimman asumisen puolesta.

1. valvontasuunnitelma 

2. suunnitelmiin ja asiakirjoihin tutustuminen

3. valvonnan aloituspalaveri

4. valvontakäynnit ja katselmukset 

5. malliasennukset / työnäytteet 

6. vastaanottotarkastus
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Muistiinpanot

YHTEYSTIEDOT

 Newil&Bau
Bulevardi 21 (sisäänkäynti Albertinkatu 25)

00180 Helsinki
040 163 8844

hello@newilbau.fi

 newilbau.fi
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