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NEWIL&BAU

https://newilbau.fi/
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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 yksityis- 

kohtainen suunnittelu. Sekä uudet kerrostalokodit että vanhaan  
rakennukseen saneerattavat kodit suunnitellaan filosofiamme laatu- 

kriteerejä 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. Asuntojen pohjaratkaisuihin 
ja valoisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Toimin-
nalliset ratkaisut asuntojen sisällä ja valikoidut palvelut 
asukkaille helpottavat arkea.

YKSITYISKOHTIEN 
HARMONIALLE 
PERUSTUVA 
SISUSTUS-
SUUNNITTELU

Näyttävä sisääntuloaula ja viimeistellyt yleistilat kutsu-
vat kotiin. Toimivat asuntopohjat ja hiotut yksityiskohdat 
ovat meille kunnia-asia. Asukas voi viimeistellä kotinsa 
oman näköiseksi valitsemalla kuratoiduista sisustus-
vaihtoehdoista.

ALUEEN 
IDENTITEETTIÄ  
KUNNIOITTAVA  
KORKEALAATUINEN 
ARKKITEHTUURI

Sijainti ja alueen identiteetti muodostavat lähtökohdan 
Newil&Bau-kotien suunnittelulle. Valikoitujen arkkiteh-
tien suunnittelemat rakennukset kestävät aikaa myös 
esteettisesti.

MARKKINOIDEN 
PIENIN 
HIILIJALANJÄLKI

50% pienemmät elinkaaripäästöt verrattuna tavanomai-
sin menetelmin rakennettuun taloon. Minimoimme  
rakentamisen ja rakennuksen elinkaaren päästöt opti-
moiduilla suunnitteluratkaisuilla ja työmaakäytännöillä.

KOKONAISUUDEN 
VIIMEISTELEVÄ
KORKEATASOINEN 
MAISEMA-
SUUNNITTELU

Kauneuden ja toimivuuden yhdistelmä ulottuu myös 
pihasuunnitteluun. Maisema-arkkitehtimme integroivat 
rakennukset ympäristöönsä ja luovat miellyttävää 
arkea viihtyisillä oleskelualueilla, leikkipaikoilla ja 
istutusalueilla.
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Julkistamme uudet projektimme 
muutamaa kuukautta ennen  
ennakkomarkkinoinnin aloittamista.  
N&B Familyssä kuulet uusista 
projekteistamme ensimmäisenä ja 
pääset varaamaan asuntoa kahta 
päivää ennen. 
 
Familyyn voit liittyä täällä:  
newilbau.fi/family/  
Tervetuloa perheeseen! 

Julkisen ennakkomarkkinoinnin 
käynnistyttyä kaikki markkinointi- 
materiaali löytyy talon omalta  
sivulta. Kaikki talosivumme  
löydät osoitteesta 
newilbau.fi/asunnot/  
Sivuilla voit tutustua muun muassa 
esitteeseen, videoon ja N&B-kodin 
ostaminen -esitteeseen.

N&B-koti varataan talon omilta 
sivuilta sisustusvalitsimen kautta. 
Talon sivun osoitteen löydät  
esimerkiksi osoitteessa 
newilbau.fi/asunnot/  
Voit tehdä sisustusvalinnat heti,  
tai jättää niiden tekemisen myö-
hemmäksi. Kunkin asunnon varaus- 
jonon ensimmäiseltä kerätään  
2 000 euron varausmaksu, joka 
maksetaan pankkitunnuksin  
varauksen yhteydessä. Varaus- 
jonon ensimmäisellä sijalla olet  
jo matkalla oman uuden kodin  
omistajaksi. 

LIITTYMINEN N&B FAMILYYN

ENNEN
KAUPANTEKOA

N&B-KOTIIN TUTUSTUMINEN
TALON OMILLA SIVUILLA

OMAN ASUNNON  
SUUNNITTELU JA VARAAMINEN1

UUTEEN KOTIIN SINULLE  
SOPIVALLA KUUKAUSIERÄLLÄ

Tarjoamme kaikille asiakkaillemme 
mahdollisuuden N&B Rahoitukseen, 
joka on selkeä ja edullinen tapa 
rahoittaa N&B kodin ostaminen ja  
mahdollistaa Sinulle räätälöidyn 
ratkaisun.

N&B Rahoituksen edut verrattuna 
normaaliin yhtiölainaan:

● Valitse elämäntilanteesi  
sopiva kuukausierä  
– laina-aika jopa 35 vuotta.

● Yhtiölainaan ja asuntolainaan 
verrattuna matalampi omarahoitus-
osuus (15% velattomasta hinnasta).

● Yhtiölainaan verrattuna jopa puolet 
edullisempi marginaali.

● Joustavuus lainasi lyhennyksen 
suhteen.

Lue lisää täältä:  
www.aktia.fi/fi/newil-bau-rahoi-
tus?cid=par-nb_bro-lehterassi

Newil&Bau-kodin ostaminen on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi, 
sujuvaksi ja selkeäksi. 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 etsiä sitä  lehtisaari.fi-sivujen chatista 
tai 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

2

4

3

http://www.newilbau.fi/family/
http://www.newilbau.fi/asunnot/
http://www.newilbau.fi/asunnot/
http://www.aktia.fi/fi/newil-bau-rahoitus?cid=par-nb_bro-lehterassi
http://www.aktia.fi/fi/newil-bau-rahoitus?cid=par-nb_bro-lehterassi
http://newilbau.fi/ota-yhteytta/usein-kysyttya/


SISUSTUSVALINTOJEN 
LUKITSEMINEN JA  
MAHDOLLISET LISÄTYÖT

OSTAJIEN KOKOUS

VALMISTAUTUMINEN 
MUUTTOON

MUUTTOTARKASTUS
JA MUUTTO

HALLINNON-
LUOVUTUSKOKOUS

VUOSITARKASTUS

Jos mielesi on muuttunut, voit 
vaihtaa varausvaiheessa tehtyjä 
sisustusvalintoja kaupanteon 
jälkeen tai vahvistaa valintasi, 
jos olet edelleen samaa mieltä 
suosikeistasi.

Mikäli toivot sisustuvalintojen 
lisäksi lisämuutostöitä, niitä 
on mahdollista suunnitella 
maksusta sisustusarkkitehtim-
me kanssa lisämuutostyöoh-
jeen mukaisesti kaupanteon 
jälkeen. Lisämuutostyöohjeen 
löydät osoitteesta
newilbau.fi/muutostyot

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 
muuttoon liittyen, tutustut-
han kirjeeseen huolella.

Osakkeenostajien kokous kut-
sutaan koolle, kun neljäsosa 
asunnoista on myyty. Kokouk-
sessa pääset tutustumaan tu-
leviin naapureihisi! Lisäksi saat 
kuulla rakentamisen etenemi-
sestä. Ostajat voivat halutes-
saan valita kokouksessa omiksi 
edustajikseen rakennustyön 
tarkkailijan ja/tai tilintarkas-
tajan. N&B laadunvalvontaan 
kuuluu kuitenkin jo palkkaa-
mamme riippumaton valvoja. 
Lue lisää N&B laadunvalvon-
nasta osoitteesta 
newilbau.fi/nb-filosofia/ 
filosofian-todeksi-elaminen/

Kokous järjestetään noin 
kolmen kuukauden kulues-
sa siitä, kun yhtiön raken-
nukset ovat valmistuneet. 
Kokouksessa asunto-osa-
keyhtiö luovutetaan raken-
nuttajalta osakkaille, esite-
tään yhtiön välitilinpäätös 
sekä valitaan yhtiön halli-
tus. Myös tässä kokoukses-
sa pääset tapaamaan uusia 
naapureitasi!

Rakennuksen vuositarkastus 
järjestetään 12–15 kuukauden 
kuluttua muutosta (siitä kun 
rakennuksen käyttöönotto 
on hyväksytty). Vuositarkas-
tukseen kootaan mahdolli-
set osakkaiden ilmoittamat 
puutteet tai virheet. 
Ihanaa uutta elämänmatkaa 
omassa kodissasi!

Ennen muuttoa pääset te-
kemään muuttotarkastuksen 
asuntoosi. Muuttotarkastuk-
sessa ilmoitat mahdolliset 
puutteet, joiden korjauksista 
sovitaan ennen muuttoa. 
Astuessasi omaan kotiisi 
Sinua odottaa NB kodin 
kansio, jonka avulla pääset 
tutustumaan syvemmin sekä 
asuntoosi että taloyhtiöön.

Lue lisää uuden  
asunnon kaupasta  

Rakennusteollisuuden ostajan oppaasta:  
https://www.rakennusteollisuus.fi/ 

globalassets/oppaat-ohjeet/ 
uuden_asunnon_kauppa_11_2019.pdf

NYKYISEN  
ASUNNON MYYNTI

KAUPANTEKO DIGITAALISESTI

Uudisasunnon kaupanteko alkaa, kun 
turva-asiakirjat on talletettu RS-pank-
kiin ja rakennuslupa on saatu. RS- 
dokumentit ja maksuerätaulukko 
toimitetaan ostajille sähköpostitse 
muutamaa viikkoa ennen kaupante-
koa. Kaupanteossa saat sähköpostiisi 
kauppakirjan ja allekirjoituslinkin, joka 
allekirjoitetaan pankkitunnuksin. Kau-
panteon jälkeen maksetaan maksu- 
aikataulun mukainen ensimmäinen 
maksuerä. Muut maksuerät suorite-
taan talon valmistumisen edetessä. 
Esimerkin maksuerätaulukosta löydät 
osoitteesta 
newilbau.fi/maksuerataulukko

Varainsiirtovero (2% velattomasta 
kauppahinnasta) maksetaan kahden 
kuukauden kuluttua omistusoikeuden 
siirtymisestä. Omistusoikeus omaan 
kotiisi siirtyy Sinulle, kun viimeinen 
kauppahintaerä on maksettu.

Mikäli Sinulla on tarve myydä 
nykyinen asuntosi ennen 
uuteen N&B kotiin muutta-
mista, tarjoamme yhteis-
työkumppanimme kanssa 
nykyisen kotisi myyntiin tur-
vallisen ratkaisun ja houkut-
televan välitystarjouksen. 

Viestimme  
ostajille sähkö- 

postitse työmaan  
kuulumisista noin  

kerran kuukaudessa  
kaupanteosta  

alkaen 

KAUPANTEKO JA
RAKENTAMISVAIHE

MUUTTO JA
TAKUUAIKA
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http://newilbau.fi/muutostyot
http://newilbau.fi/nb-filosofia/filosofian-todeksi-elaminen/
http://newilbau.fi/nb-filosofia/filosofian-todeksi-elaminen/
https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/oppaat-ohjeet/uuden_asunnon_kauppa_11_2019.pdf
https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/oppaat-ohjeet/uuden_asunnon_kauppa_11_2019.pdf
https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/oppaat-ohjeet/uuden_asunnon_kauppa_11_2019.pdf
http://www.newilbau.fi/maksuerataulukko
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Yksi elämän  
suurimmista päätöksistä

Siksi teemme kaikkemme tämän päätöksen 
helpottamiseksi ja turvaamiseksi.

Asuntojen suunnittelua ja rakentamista ohjaavat tarkat 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.

Turva-asiakirjoja säilytetään kohteen RS-pankissa. Ennen kaupante-
koa saat tutustua turva-asiakirjoihin ja ne ovat myös kauppakirjan 

liitteenä.

 
Lue uuden asunnon kaupasta Rakennusteollisuuden ostajan oppaasta 

(https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/ 
oppaat-ohjeet/uuden_asunnon_kauppa_11_2019.pdf). 

https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/oppaat-ohjeet/uuden_asunnon_kauppa_11_2019.pdf
https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/oppaat-ohjeet/uuden_asunnon_kauppa_11_2019.pdf
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CLASSIC    BLACK    SAND    GREEN

Sisustus

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

Neljä sisustusarkkitehtimme suunnittelemaa sisustus-
konseptia on suunniteltu vahvasti konkretian kautta, 
niin että asunto oikeasti toimii kun siellä asutaan. 

Suunnitelmien tasapainoisuuden ja aitojen materiaalien 
laadun ansiosta voimme tarjota koteja, jotka näyttävät 

kauniilta ja tuntuvat hyviltä vielä 10 tai 20 vuoden kuluttua.



CLASSIC
Tyylikkään harmoninen yleisvaikutelma, johon puu 
tuo lämpöä ja kodikkuutta. Ajaton ja klassinen. 
Valoisa kokonaisuus, valkoisen ja harmaan viileitä 
sävyjä; teemoista vaalein.



BLACK
Samoista lähtökohdista tyylikäs kuin Classic, 
mutta särmää on tuotu lisää. Täyteläinen ja rohkea. 
Orgaanisen värisen puun ja mustan yhdistelmä 
luo kontrasteja.



SAND
Tähän konseptiin on otettu mukaan enemmän 
lämpimiä värejä. Beigen sävyt ja lämmin puu 
luovat luontevan ja pehmeän yleisvaikutelman.



GREEN
Luonteikas ja värikäs. Kokonaisvaikutelma säilyy 
ammattitaitoisella suunnittelulla rauhallisena ja 
tasapainoisena. Vihreän ja beigen kodikas yhdistelmä 
lämpöä ja luonnon sävyjä.



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

 
Pidätämme oikeuden vaihtaa tuotteita vastaaviin, samantasoisiin tuotteisiin.

https://newilbau.fi/nb-filosofia/oman-asunnon-suunnittelu/
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YLEISILME
VALITSE SEINIEN JA VAATEKAAPPIEN VÄRI

Valkoiset seinät ja vaatekaapit 
(Classic- ja Green-sisustusteemat)

(Yksiöissä valinta vaikuttaa ainoastaan seinien väriin)

Vaaleanharmaat seinät ja vaatekaapit 
(Black-sisustusteema)

(Yksiöissä valinta vaikuttaa ainoastaan seinien väriin)

1/3 YLEISILME
VALITSE SEINIEN JA VAATEKAAPPIEN VÄRI1/3
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Hiekan sävyiset seinät ja vaatekaapit 
(Sand-sisustusteema)

(Yksiöissä valinta vaikuttaa ainoastaan seinien väriin)

Kuvassa Chevron Timberwise

YLEISILME
VALITSE SEINIEN JA VAATEKAAPPIEN VÄRI1/3



36 37

YLEISILME
VALITSE PARKETTITYYLI

Chevron
Kapea Chevron 45
Timberwise

Chevron eli ranskalainen kalan- 
ruoto on lattioiden aatelia. Chevronissa 
paksut lankkuparketit ladotaan käsin ja 
liimataan tukevan alusvanerin päälle 45 as-
teen kulmaan sekä vasemmalle että oikealle 
muodostaen kauniin V-kuvion. Perinteisessä 
kalanruodossa laudan päät ovat suorat, kun 
taas Chevronissa ne ovat viistot. Myös as-
keltuntuma on liimauksen ansiosta kelluvaa 
perinteistä parkettia jykevämpi.

Kalanruoto 
Meister PS 500 
Tammi Luonnollinen

Kalanruotoparketti on ajaton klassikko, joka 
tuo asuntoon lisää ilmettä. Tammen luon-
nollinen kauneus ja lämpö luovat kodikkaan 
tunnelman. Puun laatu, mattalakattu pinta 
sekä materiaalin kestävyys tekevät lattiasta 
helppohoitoisen ja pitkäikäisen.

Lankkuparketti 
Meister PS 300 
Tammi natural 1-sauva

Tammiparketti on ominaisuuksiensa ja 
luonteensa ansiosta yksi suosituimmista 
lattiamateriaaleista. Tammen luoma lämmin 
tunnelma tuntuu yhtä aikaa sekä modernilta 
että klassisen ajattomalta.

YLEISILME
PARKETTITYYLI
VAIHTOEHTOISET VALINNAT LISÄMAKSUSTA

YLEISILME
LISÄVALINNAT

ÄLYPAKETTI
Valitessasi älykotipaketin voit säätää 
kotisi olosuhteita kuten valaistusta, 
ilmanvaihtoa helposti seinäpainikkeilla,  
kosketusnäytöllä ja mobiililaitteellasi.

1/3 1/3
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KEITTIÖ
VALITSE KEITTIÖN ILME

CLASSIC
Keittiön vaalean harmaat ovet on käsitelty himmeällä, kestävällä 
maalilla. Keittiön taso on yksiväristä kompaktilaminaattia joka on 
valittu oven sävyn kanssa yhteensopivaksi. Keittiöön saa lisää ilmettä 
valitsemalla lisävalintana hennon marmorikuvioisen kvartsitason.

KEITTIÖ
VALITSE KEITTIÖN ILME

BLACK
Keittiön vaikuttavat, mustat ovet ovat pinnaltaan viilutetut. Puunsyyt  
tulevat kauniisti esille mustan sävyn alta ja pinta on elävä. Tasoksi  
on valittu musta korkealaatuinen kompaktilaminaatti, jonka pinta  
on käsitelty sormenjälkiä ja rasvaa hylkiväksi. Saat mustaan keittiöön  
lisää ilmettä valitsemalla lisävalintana kauniin elävän kvartsitason.

2/3 2/3
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SAND
Kaunis, ajaton tammi tuo erityisen paljon lämpöä tämän keittiön 
kokonaisilmeeseen. Kaunis, viilutettu puupinta on kestävä ja toimii 
erinomaisesti keittiömateriaalina. Tasona on hiekan sävyinen 
kompaktilaminaatti ja lisävalintana kaunis kvartsi, jossa on 
hentoa kuviointia.

GREEN
Kaunis vihreä sävy tuo keittiöön kodikkaan tunnelman. Ovet on  
maalattu kestävällä, himmeällä maalilla. Yhdessä kylmän hiekan- 
sävyisen kompaktilaminaattitason kanssa luodaan rauhallinen, mutta 
eloisa kokonaisuus. Lisävalintana voi rakeakuvioisen kvartsitason avulla 
tuoda kokonaisuuteen lisää leikkisyyttä ja kiinnostavia yksityiskohtia.

KEITTIÖ
VALITSE KEITTIÖN ILME2/3 KEITTIÖ

VALITSE KEITTIÖN ILME2/3
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CLASSIC BLACK

SAND GREEN

Massiivilaminaatti: 
Sävy 0725

Massiivilaminaatti: 
Sävy 0719

Massiivilaminaatti: 
Sävy 0720

Massiivilaminaatti: 
Sävy 0748

KEITTIÖ
VALITSE KEITTIÖTASO

Laminaattitasoina käytetään korkeatasoista Fenix-laminaattia, 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. 

CLASSIC BLACK

SAND GREEN

Cosentino
Silestone kvartsi: Sävy 
Desert silver

Silestone valmistetaan yli 90-prosenttisesti luonnonkvartsista, jonka ansiosta se on ensiluokkaisen luja ja  
kestävä materiaali. Kiven kaltaiset, erinomaiset ominaisuudet tekevät siitä helppohoitoisen tasomateriaalin.

Cosentino
Silestone kvartsi: 
Sävy Arden Blue

Cosentino
Silestone kvartsi: 
Sävy Silken pearl

Cosentino
Silestone kvartsi: 
Sävy Blanco city

KEITTIÖ
KEITTIÖTASO
VAIHTOEHTOISET VALINNAT LISÄMAKSUSTA

2/3 2/3
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KEITTIÖ
KEITTIÖN VARUSTELU

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

Liesi
Induktioliesi on käytännöllinen, 
nopea ja tehokas tapa lämmittää 
kattilat ja pannut. Induktioliesi 
lämmittää vain sille asetettuja 
astioita ja käyttää näin vähem-
män sähköä, turvallisemmin. 
Lisäksi induktioliesi on funktio-
naalisen kaunis.

Hana
Hansgrohen hanat eivät ole 
vain palkittua muotoilua.  
Nämä tuotteet täyttävät 
laadulle ja käyttömuka- 
vuudelle asetetut  
korkeimmat vaatimukset. 

Mikroaaltouuni
Kalusteisiin sijoitettava mikro- 
aaltouuni nopeaan sulattami-
seen, 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
Huomaamaton ja tehokas astian-
pesukone on monen arjen pelas-
taja. Integroitava astianpesukone 
piiloutuu täysin kalusteoven 
taakse jolloin keittiön ilme pysyy 
rauhallisena.

KEITTIÖ
KEITTIÖN VARUSTELU

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

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

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

2/3 2/3
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CLASSIC
Kylpyhuoneen kauniit marmorikuvioiset, mattapintaiset kuiva-
puristelaatat antavat ylellisen tunnelman. Vaalean harmaa 
kaluste ja kromatut yksityiskohdat luovat yhdessä marmori-
kuvion kanssa upean kokonaisuuden.
Kuvassa lisävalintana peilikaappi.

KYLPYHUONE
VALITSE KYLPYHUONEEN ILME

KYLPYHUONE
VALITSE KYLPYHUONEEN ILME

BLACK
Ihanat terrazzo -kuvioiset, vaalean harmaat kuivapuristelaatat 
tuovat tämän hetken trendit hillittyyn kokonaisuuteen. Upea 
terrazzo, musta viilutettu puupinta ja kromatut yksityiskohdat 
luovat ihanan rohkean kokonaisuuden. Kuvassa lisävalintana 
peilikaappi.

3/3 3/3
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SAND
Lämmin, ihana hiekka tuo kylpyhuoneeseen spa-tunnelmaa. 
Hiekan sävyiset, eläväpintaiset kuivapuristelaatat ja tammiviilu-
tetut kalusteet sopivat täydellisesti yhteen. Kromatut yksityis-
kohdat ovat klassisen kauniit.
Kuvassa lisävalintana peilikaappi.

GREEN
Kylpyhuoneen kuivapuristelaatat ovat vaalean pähkinän 
sävyiset. Vihreä kaluste yhdessä kromin ja pähkinän 
kanssa luo ihanan harmonisen tunnelman.
Kuvassa lisävalintana peilikaappi.

KYLPYHUONE
VALITSE KYLPYHUONEEN ILME3/3 KYLPYHUONE

VALITSE KYLPYHUONEEN ILME3/3
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KYLPYHUONE
VAIHTOEHTOINEN VALINTA LISÄMAKSUSTA:
PEILIKAAPPI

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

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 3/3
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KYLPYHUONE
KYLPYHUONEEN VARUSTELU

KYLPYHUONE
KYLPYHUONEEN VARUSTELU

WC-istuin
Nykyaikainen seinämallinen wc-istuin 
on muotoilultaan silmää miellyttävä ja 
muuhun sisustukseen sulautuva. Sen 
sileät pinnat on helppo pitää puhtaina 
ja raikkaina.

Koukut ja WC-paperiteline
Smedbon kylpyhuonetarvikkeet ovat laadukasta massiivimessinkiä ja pinta kiillotettua kromia. 
Kauniit, skandinaavisen ajattomat tuotteet ovat pitkän ja kattavan kehitystyön jälkeä.

Suihku
Laadukas ja tyylikäs, 
ilmalla rikastettu sade-
suihku luo nautinnollisia 
suihkuhetkiä.

Suihkuseinä
Lasinen suihkuseinä tuo avaruutta 
ja valoa kylpyhuoneeseen pitäen 
kylpyhuoneen kuitenkin kuivana. 
Suihkuseinä on kääntyvä,  
jolloin suihkutila saadaan tarpeen 
mukaan vapautettua muuhun 
käyttöön.

Hana
Hansgrohen hanat eivät ole vain 
palkittua muotoilua. Nämä tuotteet 
täyttävät laadulle ja käyttömuka- 
vuudelle asetetut korkeimmat 
vaatimukset. 

3/3 3/3
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Kokonaisvaltaisesti suunniteltuja koteja

Ostaessasi N&B-kodin Sinun ei tarvitse miettiä jokaista hana- tai laatta- 
valintaa erikseen, olemme tehneet sen puolestasi. Sinun tehtäväksesi jää 
valita mieleisesi sisustuskonsepti sisustusarkkitehtimme räätälöimistä  

vaihtoehdoista. Halutessasi voit jalostaa asuntoasi omien mieltymyksiesi  
mukaiseksi konseptiin kuuluvilla lisävalinnoilla.

Mikäli kuitenkin toivotte muita muutostöitä asuntoonne, niitä on  
mahdollista suunnitella asuntokauppojen jälkeen, kohdekohtaisesti 

määritettyyn määräpäivään mennessä.

Laaditte suunnitelmat toivomistanne muutostöistä.  
Halutessanne voitte tilata toivomanne suunnitelmat  
myös sisustusarkkitehdiltamme varaamalla  
konsultointiajan lisätöiden suunnittelua varten  
(hintaan 139,5 euroa / tunti). 

Tämän suunnitelman pohjalta laskemme  
kustannusarvion lisämuutostöistä.

Tämän jälkeen voitte hyväksyä tai hylätä  
tarjouksen lisämuutostöistä.

1

2

3

Lisämuutostyöprosessi kaupanteon jälkeen toimii seuraavasti:Sisustusvalitsimen ulkopuoliset  
muutostyöt
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MITKÄ SISUSTUSVALITSIMEN ULKOPUOLISET 
LISÄMUUTOSTYÖT OVAT MAHDOLLISIA?

RUNKO JA 
KANTAVAT SEINÄT

Ei mahdollista muuttaa.

Mahdollista muuttaa sisustusvalitsimen 
valintojen puitteissa.

Kaupanteon jälkeen lisämuutostyönä mahdollista 
muuttaa kiintokalusteiden määrä, kiintokaapisto-
jen sisusteet ja kodinkoneet. Rajoittavia tekijöitä 
ovat vesipisteiden ja viemäreiden paikat.

Mahdollista muuttaa sisustusvalitsimen  
valintojen puitteissa (materiaalit ja sävyt).

Mahdollista lisätä tai poistaa  
kaupanteon jälkeen.

KIINTOKALUSTEET

lattiamateriaalit
keittiön ovet, vetimet, tasot+altaat ja tasot+välitilat

väliovet

keittiö, vaatekaapit ja kylpyhuone

SISUSTUSMATERIAALIT 
JA VÄLIOVET

KEVYET VÄLISEINÄT

SÄHKÖPISTEIDEN PAIKAT Ei mahdollista muuttaa.



04  
YHTEISTILAT 
JA PALVELUT
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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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NEWIL&BAU-TALOSSA ON AINA:

Asukkaana voit hakea autohallista yhtiön yhteis- 
käyttöauton käyttöösi vaikka ostosreissua varten.
Autopaikat varustettu sähköauton lataus- 
valmiudella

Jokaiselle perheasunnolle on varattu normaalia  
suurempi varasto.

Newil&Bau -talosta löytyy aina pyöränhuolto-
piste sekä harrastusvälinepaketti.

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

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.



05
NEWIL&BAU
RAHOITUS
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UUTEEN KOTIIN SINULLE SOPIVALLA KUUKAUSIERÄLLÄ

Newil&Bau -uudiskohteisiin on kehitetty uudenlainen,  
selkeä ja edullinen tapa rahoittaa uuden asunnon ostaminen,  

joka mahdollistaa Sinulle räätälöidyn ratkaisun.

N&B Rahoituksen edut verrattuna normaaliin yhtiölainaan:

Valitse elämäntilanteesi sopiva kuukausierä  
– laina-aika jopa 35 vuotta. 

Normaaliin yhtiölainaan ja asuntolainaan  
verrattuna matalampi omarahoitusosuus  
(15% velattomasta hinnasta).

Normaaliin yhtiölainaan verrattuna  
edullisempi marginaali.

Joustavuus lainasi lyhennyksen suhteen.

1

2

3

4
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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  368800€) todellinen vuosikorko on 0,53 %. Laina sidotaan 12 kk 
euriboriin. Tarkka omarahoitusosuus riippuu asunnon hinnasta ja se on 
15 % uuden kotisi velattomasta kauppahinnasta + mahdollisesta varain-
siirtoverosta. Kuluihin lisätään lainan toimitusmaksu, suora- 
veloituskulu 2,30 €/kk, sekä mahdollinen AsuntolainaTakaus-palkkio. 
Luoton myöntää Aktia Pankki Oyj, Arkadiankatu 4-6, 00100, kotipaikka 
Helsinki, Y-tunnus 2181702-8.

Lehtisaaren Terassin asunnot kuukausierällä, alkaen: 

Yksiöt 498 €/kk (sis. korot ja lyhennys)  
 + hoitovastike 205,03€/kk (AS 2, 29,50 m2)

Kaksiot 595 €/kk (sis. korot ja lyhennys) 
 + hoitovastike 284,95 €/kk (AS 3, 41,00 m2)

Kolmiot 807 €/kk (sis. korot ja lyhennys) 
 + hoitovastike 403,10 €/kk (AS 5, 58 m2)

Neliöt 1095 €/kk (sis. korot ja lyhennys) 
 + hoitovastike 566,43 €/kk (AS 7, 81,50 m2)



06  
LAADUN-
VALVONTA
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Laadunvalvonta
Filosofian todeksi eläminen

Perustimme Newil&Bau:n koska haluamme palauttaa kunnianhimon 
uudisrakentamiseen. Yksi tärkeimmistä tekijöistä tämän mission 

muuttumisessa oikeaksi kodiksi on rakennusprojektin laadunvalvonta.

Newil&Bau:n laadunvalvonnan tärkein laadunvalvontatoimenpide on 
ammattitaitoisten urakoitsijoiden, tavarantoimittajien ja muiden yh-

teistyökumppaneiden valinta. Teemme yhteistyötä vain kokeneiden ja 
luotettavien ammattilaisten kanssa ja varmistamme urakka- 

neuvotteluiden aikana luottamussuhteen syntymisen, joka toimii  
pohjana hyvälle yhteistyölle rakentamisen aikana.

Newil&Bau-kotien rakentamisen valvonta toteutetaan laadun- 
valvontaohjeistuksen ja valvontasuunnitelman mukaisesti.  

Valvontatyö dokumentoidaan urakkakatselmus- ja työmaakokous-
pöytäkirjoihin. Valvojat toimivat tilaajan edustajana, huolehtien siitä, 
että rakentaminen toteutetaan sitä koskevien sopimusten, lakien,  
asetusten ja viranomaisohjeiden mukaisesti, hyvää rakennustapaa 

noudattaen sekä Newil&Bau:n laatuvaatimukset täyttäen.

Katso laadunvalvontavideomme tästä:  
https://www.youtube.com/watch?v=KX-lbGFqhig&t=5s

NEWIL&BAU:N VALVONTATIIMI KOOSTUU  
RAKENNUSALAN HUIPPUAMMATTILAISISTA,  
JOISTA KUKIN VALVOO OMAA OSA-ALUETTAAN:

VALVONTAPROSESSIMME KULKEE TARKKAAN  
MÄÄRITELTYJEN VAIHEIDEN MUKAISESTI

1. rakennustekninen valvoja

2. talotekninen valvoja

3. sisustustyön valvoja

4. kosteudenhallintakoordinaattori

5. suunnittelijoiden omavalvonta

Rakentamisen jokainen vaihe sisältää keskustelun urakoitsijan kans-
sa, jossa käydään läpi valvontatiimin palaute. Sen mukaan tehdään 
tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

Jokainen Newil&Bau -koti rakennetaan tätä laadunvalvontakonseptia 
noudattaen ja näin palautetaan kunnianhimoa uudisrakentamiseen.

1. valvontasuunnitelma 

2. suunnitelmiin ja asiakirjoihin tutustuminen

3. valvonnan aloituspalaveri

4. valvontakäynnit ja katselmukset 

5. malliasennukset / työnäytteet 

6. vastaanottotarkastus

https://www.youtube.com/watch?v=KX-lbGFqhig&t=5s
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Muistiinpanot




