
Talo ILLYRIA
 KOHDE NRO 40



KESKIÖSSÄ MODERNI MUKAVUUS  
JA KESTÄVÄT MATERIAALIT 

Ibadete Nura-Berisha ja Besar Berisha halusivat per-
heelleen omannäköisen, käytännöllisen ja kestävän 
kodin luonnonläheisestä ympäristöstä. 

– Panostimme mukavuuteen ja helppohoitoisuuteen: 
talo on yhdessä tasossa ja pohjaratkaisu on hyvin 
yksinkertainen. Linjakasta tilankäyttöä tukee moderni 
ulkoasu. Käytimme paljon aikaa ja vaivaa yksityiskoh-
tien hiomiseen, jotta talosta tulisi meidän näköinen: 
avara, valoisa, harmoninen ja persoonallinen. Halu-
simme mukaan myös ripauksen kotoisaa kosovolaista 
arkkitehtuuria, Nura-Berisha toteaa.

KUMPPANINA KESTÄVÄN 
RAKENTAMISEN ASIANTUNTIJA 

Berishat rakennuttivat unelmataloaan yhteistyössä 
Saint-Gobainin kanssa: materiaaleina käytetään 
muun muassa Gyprocin, Lecan, ISOVERin ja Webe-
rin tuotteita. 

– Tavoitteena oli kestävä ja pitkäikäinen harkkotalo, 
joten laadukkaat tuotteet ja ratkaisut olivat avainase-
massa. Perheelle rakennusprojekti on ensimmäinen 
laatuaan, joten he arvostivat asiantuntevaa apua.

– Olen vuosien varrella ottanut asioista aktiivisesti 
selvää ja valmistanut henkisesti siihen, että rakennus-
prosessi tulee olemaan vaativa. Laadukkaat materiaa- 
lit ja Saint-Gobainilta saatu sydämellinen asiantuntija- 
apu ovat meille tärkeitä. Pian pääsemme kotiin, joka 
on juuri meidän näköisemme! 

Kaunis, kestävä ja käytännöllinen 
koti suunnitellaan sydämellä
Tuusulan asuntomessualueelle rakennetun modernin ja linjakkaan omakotitalon 
keskiössä ovat mukavuus, käytännöllisyys sekä materiaalien kestävyys.  
Saint-Gobainilla oli ilo olla mukana toteuttamassa perhe Berishan unelmakotia. 



Saint-Gobain auttaa rakentamaan 
erinomaisia elinympäristöjä 
ja parantamaan ihmisten 
elämänlaatua.
Yhdistämme vastuullisuuden ja hyvinvoinnin parantaaksemme 
ihmisten hyvinvointia tänään ja tulevaisuudessa.

VASTUULLISUUS

Saint-Gobain auttaa pienentämään rakennetun 
ympäristön ekologista jalanjälkeä tarjoamalla vähä-
hiilisiä, kiertotaloutta tukevia ja hyvinvointia edistäviä 
rakennustuotteita sekä toimimalla kestävän, vähähiili-
sen rakentamisen asiantuntijakumppanina.

Talo Illyria on mukana Ympäristöministeriön hiilijalan-
jäljen arviointimenetelmän pilotoinnissa. Talon hiili- 
jalanjälki sen elinkaarella on laskettu rakennuslupa- 
vaiheen tiedoilla, kuten kaikkien muidenkin asunto-
messukohteiden. Lisäksi laskenta tehtiin Bionovan 
toimesta rakennekuvilla ja tarkoilla tuotetiedoilla.

TERVEELLISET JA VIIHTYISÄT 
SISÄTILAT PARANTAVAT 
ELÄMÄNLAATUAMME

Vietämme keskimäärin 90 % ajastamme sisätiloissa. 
Asuin-, opiskelu- ja työympäristöllämme on siis iso 
vaikutus terveyteemme ja hyvinvointiimme. Meille 
mukavuus tarkoittaa mm. hyvää sisäilmaa, ääniym-
päristöä, valaistusta ja sopivaa lämpötilaa. 

DIGITAALINEN RAKENTAMINEN

Digitaalisten työkalujen hyödyntäminen rakenta-
misessa mahdollistaa virheiden eliminoimisen sekä 
parantaa tuottavuutta. Rakentamisen tuottavuuden 
ja tehokkuuden kasvu on paitsi tärkeää yhteiskun-
nalle myös kannattavaa liiketoimintaa meille kaikille 
rakennussektorin toimijoille.

Asumismukavuus, kodikkuus  
ja laadukkaat materiaalit 

tekevät Talo Illyriasta perhe 
Berishan unelmakodin.



Kohteen nimi: Talo ILLYRIA

Kohteen nro:  40’

Rakennuttaja:  Ibadete Nura-Berisha ja 
 Besar Berisha

Huoneistoala:  158,5 m2

Kerrosala:  174,0 m2

Kohteen osoite: Isokarhunkierto 13, 
 04300 Tuusula

Pääsuunnittelija: Rakteekki ky

Vastaava mestari: Ilari Seitsonen,  
 puh. 0400 208 088

Visual designer: MAISON A|D, Albin Istogu

Rakennusurakoitsija: Rakennus T. Toivonen Oy

Päänäytteilleasettaja:  Saint-Gobain Finland Oy

Mukana meiltä brändit: Ecophon, Gyproc, ISOVER, 
 Weber ja Leca

Autotallin lattia weberfloor 4736 
Epoksimaali RAL 7032 ja weber-
floor 4919 Mosaiikkihiutaleet 
musta ja valkoinen, rakenteet 
rakennesuunnittelijan mukaan

Ulkoseinät
Leca® Design -harkko LTH-420 
muurattuna webervetonit ML 
Leca® Laastilla 

Weberin kaksikerrosrappaus; 
pohjarappaus webervetonit 410 
Ohutrappauslaasti ja pintarap-
paus weber Silcomaali ja weber 
Silcopinnoite+ 1,5 mm, sävy T001 
hierrettynä. Tehosteväri weber 
Silcomaali ja weber Silcopinnoite+ 
2 mm Piirto, sävy S3030-Y20R 
vaakapiirto. 

Terassin otsat SerpoVent-  
levyrappausjärjestelmä; weber 
Permabase-rappauslevy, weber-
vetonit 410 Ohutrappauslaasti, 
weber Silcomaali ja weber Silco-
pinnoite+ 

Sisäpuoli seinien oikaisu kuivissa 
tiloissa webervetonit 137 Oikaisu- 
laasti, weber L Pohjatasoite ja 
weber LR+ Pintatasoite.  
Maalaus  

Talo ILLYRIA

TALO ILLYRIA  |  TUOTTEET JA RAKENTEET:

Väliseinät
Kantavat väliseinät Leca® Lex 
-harkot, UH-125 ja UH-100 muu-
rattuna webervetonit ML Leca® 
Laastilla. 

Kevyet väliseinät Leca® EasyLex 
-väliseinäjärjestelmä, seinäpak-
suus 88 mm, muurattuna weber-
vetonit OL 15 Ohutsaumalaastilla 

Seinien oikaisu kuivissa tiloissa 
webervetonit 137 Oikaisulaasti, 
weber L Pohjatasoite ja weber 
LR+ Pintatasoite.

Märkätilojen seinien oikaisu 
weber MT Märkätilatasoite, 
weberSafe -märkätilajärjestelmä, 
laattojen kiinnitys weber supra 
light fix, saumat weber classic 
grout 12 Marble ja weber rapid 
grout 34 Nougat. www.fi.weber

Kattorakenteet
Gyproc GN 13 Normaali 

L Pohjatasoite

LR+ Pintatasoite

Yläpohjaeristys ISOVER InsulSafe® 
Puhallusvilla, ISOVER Tuulen- 
ohjain, pystyrakenteet ISOVER 
PREMIUM 33.

Kangaspintaisen Ecophon Akusto Wall 
-seinälevyn printtipinta luo yksilöllisen 
ja kauniin sisustus elementin kotiin. 
Samalla se lisää kotiin akustoivaa 
materiaalia ja tekee ääniympäristöstä 
miellyt tävämmän tuntuisen.

Tuote on: Ecophon Akusto Wall C 
-seinälevy, jossa on Texona-kangaspinta. 
Kehyksenä Connect Thinline.

Pitkäikäiseksi suunnitellussa ja asumismukavuuteen 
panostavassa Talo Illyriassa laadukkaat tuotteet ja rat-
kaisut ovat avainasemassa. Esimerkiksi Leca-eriste- 
harkoista rakennettu ulkoseinä on palamaton, hiljai-
nen, energiatehokas ja pitkäikäinen. Weber Comfort 
Lämpölattia ja yläpohjan lämmöneriste, pääosin kier-
rätyslasista valmistettu ISOVER InsulSafe® Puhallus-
villa takaavat lämpimän kodin ilman vedon tunnetta. 
Kangaspintainen Ecophon Akusto Wall -seinälevy 
tekee ääniympäristöstä miellyttävän tuntuisen ja toi-
mii samalla yksilöllisenä sisustuselementtinä – kangas 
on räätälöitävissä täysin oman maun mukaan. 

Saint-Gobainilta löytyy  
kivitalon rakentamiseen kaikki 

muu paitsi laatat, maalit ja  
tapetit. Tuotteemme ovat 

testattuja, toimivia ja yhteen-
sopiviksi todettuja. Suurin osa 

niistä valmistetaan kaiken  
lisäksi Suomessa.

Kumppanina kestävän 
rakentamisen asiantuntija

Perustukset ja sokkelit
Leca® Anturamuotit ja betoni 

Leca® Lex -harkko RUH-420 ja 
Leca® Design -harkko LTH-420 
muurattuna webervetonit ML 
Leca® Laastilla. Pinnoitus weber-
vetonit 410 Ohutrappaulaasti, 
Silcomaali ja Silcopinnoite+  
1,5 mm sävy RR23 hierretty

Alapohja
Weber Comfort Lite Lämpölattia, 
weberfloor Comfort Lite 50 mm 
nopeasti reagoiva -eriste, weber-
floor 4960 Reunanauhat, weber-
floor 4945 Lasikuituverkko, put-
kien kiinnitys weberfloor Comfort 
Lite Clip T2-putkikiinnikkeillä. 

webervetonit 130 core Comfort 
Plaano -pumppuplaano 50 mm. 

Märkätilojen lattioiden kallistuk-
set weber 5000 Lattiamassa, 
tasoitus weber 3100 Hieno- 
tasoite, webervetonit  130 core 
plaano jätetty alem mas kuin 
muissa tiloissa n. 35 mm

Eristys XPS 200 tai 300,  
rakennekuvien mukaan ei  
Weberin toimitus



Saint-Gobain Finland Oy

PL 70, Strömberginkuja 2
00381 Helsinki

www.saint-gobain.fi


