Hartela Interior
MEILLÄ KAIKILLA ON OMA TYYLI – MIKÄ ON SINUN?

Hartela Interiorin sisustustyylit
auttavat jokaista uuden kodin
ostajaa löytämään oman juttunsa
ja viimeistelemään asunnostaan
kodin. Ideoita ja inspiraatiota
voi sekoitella makunsa mukaan.
Tärkeintä on, että lopputulos
näyttää ja tuntuu omalta. 

Sisustus on se viimeinen silaus, joka tekee asunnosta oman näköisen – siis paikan,
jossa on helppo olla kotonaan. Sisustus on silti muutakin kuin pelkkää pintaa.
Se on myös oman kodin tunnelman luomista ja asumisen tarpeiden täyttämistä.
Ihmiset ovat erilaisia ja elävät eri tavalla ja se saa myös näkyä. Joku kaipaa
puhdasta ja linjakasta ilmettä, toinen kodikasta pehmeyttä, kolmas rouheaa
luonnonläheistä tunnelmaa.
Koteja ei tehdä vain kauniita kuvia, vaan ihmisiä ja tulevaa elämää varten.
Me Hartelassa haluamme rakentaa koteja, joissa viihdytään – vaikka koko eliniän.
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3.

Meillä kaikilla on oma tyyli
– mikä on sinun?
1. Puhdas
Selkeä. Graafinen. Valoisa.
Puhdas-tyyli on värimaailmaltaan vaalea, mutta kontrastinen.
Korosteväreillä voit luoda hauskoja yksityiskohtia vaaleaan
ja pelkistettyyn yleisilmeeseen.

2. Pehmeä
Luonnollinen. Rauhallinen. Vaalea.
Pehmeä-tyylin värimaailma on lempeä ja hillitty.
Rauhallinen ympäristö syntyy seesteisistä lämpimään
taittuvista vaaleista sävyistä.

3. Rouhea
Tumma. Sävyisä. Luonnonläheinen.
Rouhea-tyylissä värimaailma on tumma ja särmikäs.
Syvät ja murretut värit luovat maanläheisen tunnelman,
jota voi pehmentää vaaleilla sävyillä.

Inspiroidu Hartela Interiorin
kolmesta tyylistä ja löydä omasi
Tyylien materiaalit on valittu juuri sinun
arkeasi ajatellen. Tarjolla on niin ajattomia
kuin ajan trendin mukaisia materiaalivaihtoehtoja.Voit myös yhdistellä tyylien materiaaleja mielesi mukaan. Sekoita puhtaisiin
linjoihin boheemia rouheutta tai vaikka lem-

peäänpehmeyteen pelkistettyjä korostevärejä. Tärkeintä on, että lopputulos näyttää ja
tuntuu juuri omalta. Voit tutustua tarkemmin
sinua kiinnostavan asunnon sisustusmateriaaleihin asuntoyhtiön verkkosivuilla tai Hartelan
asuntomyynnissä. Löydä itsesi näköinen koti!
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Puhdas
Pohjoismainen muotoiluperinne on yksinkertaista ja käytännöllistä.
Sitä edustaa myös Puhdas - se on tyylikästä ja siistin puhdaslinjasta
minimalismia, jossa etusijalla on selkeys, eivät ylimääräiset krumeluurit.
Puhdas tarkoittaa avaraa valoisuutta ja pelkistettyjä linjoja.
Kotia, jossa sekä silmän että mielen kelpaa levätä.
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Vaaleat sävyt avartavat ja
raikastavat, tummat kontrastit
lisäävät kiinnostavuutta.

Vaalea puu ja vaaleat pinnat
ovat klassisen skandinaavisen
designin ytimessä.

materiaalipaletti/
Tietoa

abstraktio/
Tietoa

yksityiskohta/
Tietoa

Viimeistele kokonaisuus
mieleisilläsi
yksityiskohdilla!
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Pehmeä
Pehmeä on kodikasta, lempeää ja viihtyisää. Siinä luonnollisuus ja
pehmeys yhdistyvät hillittyyn yleisilmeeseen huokuen tunnelmallista
lämpöä. Siinä on jotain siliteltävää ja sympaattista – koti,
johon tekee mieli upota ja heittäytyä. Pehmeä on huoletonta
harmoniaa ja lokoisaa oloa. Se on paikka, jossa viihdytään.
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Metallisilla yksityiskohdilla tuot
mielenkiintoa ja ylellisyyttä keittiöön.

abstraktio/
Tietoa

Kuvat ja tekstinostot
Lorem ipsum dolor
sit amet es decorium

yksityiskohta/
Tietoa

Muuten
lempeään tyyliin
on helppo saada
potkua väreillä.
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Rouhea
Rouheassa on kontrasteja, särmää ja rohkeutta erottua.
Se on tummasävyinen ja siinä on pientä boheemiutta
sekä pursuilevaa elämää. Rouhea on väriläiskä ilman
keinotekoisuutta, maalattuna luonnon omilla, murretuilla
sävyillä. Se on koti, jossa voit olla rohkeasti oma itsesi.
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Tummanpuhuvat sävyt tekevät
Rouhealsta arvokkaan.

Kuvat ja tekstinostot
Lorem ipsum dolorLuonnonmateriaalit
sit amet es decorium ja värit luovat
maanläheistä tunnelmaa.

abstraktio/
Tietoa

yksityiskohta/
Tietoa

Sisustusesineet
tekevät kodista
oman.
Luonnonmateriaalit ja värit luovat
maanläheistä
tunnelmaa.
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Kukin tyylillään
Koti on elämän tärkein paikka. Siellä koetaan elämän
suuret ilot ja surut ja koetaan, että ollaan turvassa.
Se suunnitellaan paitsi nykyistä, myös tulevaa elämää

ja sukupolvia varten. Vaikka
kodin tekevät ennen kaikkea ihmiset, myös sisustuksella on iso vaikutus viihtymiseen ja toiminnallisuuteen
– paitsi nykypäivän, myös

huomisen tarpeissa. Haastattelimme kolmea tunnettua
sisustajaa ja kysyimme heidän näkemyksensä Hartela
Interiorin tyyleistä sekä vinkkejä kodin sisustamiseen.

Sisustussuunnittelijan näkölma
”Puhdas on ajaton ja
kiinnostavan kontrastinen.”
”Puhdas on klassinen ja pohjoismainen.
Ihanan ajaton ja kiinnostavan kontrastinen
pohja monelle jutulle. Tyylistä voi tehdä
vieläkin nykyaikaisemman version
lisäsävyillä ja kuvioilla.”
Millaisen kodin sisustusarkkitehti
Laura Räihä toteuttaisi Puhdas-tyylillä?
Lauran sisustusvinkit Puhdas-tyyliiin:
hartelainterior.fi/puhdas
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”Pehmeä on trendikäs. Kaiken ei
enää tarvitse olla minimalistista.”
”Kotiin pitää saada sellaisia tietynlaista
pehmeyttä ja kodikkuutta. Itsekin käytän
paljon luonnonläheisiä materiaaleja ja
vaaleita, neutraaleja sävyjä. Se toimii
hyvin, kunhan sitä ei vedä ihan överiksi.”
Millaisen kodin sisustus-instagrammaaja
ja valokuvaaja @piiatuuli toteuttaisi
Pehmeä-tyylillä?
Piian sisustusvinkit Pehmeä-tyyliin:
hartelainterior.fi/pehmeä

”Rouhea on maanläheinen,
tumman dramaattinen ja arvokas.”
”Maanläheinen tyyli on tosi tätä päivää.
Rouhea on dramaattinen ja arvokas.
Lopputulos säilyy kevyenä, kun tummaan
yhdistelee vaaleita värejä ja taitettuja
sävyjä.”
Millaisen kodin TV:stä tuttu sisustussuunnittelija
Mikko Toppala toteuttaisi Rouhea-tyylillä?
Mikon sisustusvinkit Rouhea-tyyliin:
hartelainterior.fi/rouhea
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Näin palvelemme
Uuden asunnon suunnittelu
Kodissa tärkeintä on, että se näyttää ja tuntuu omalta.
Hartelan asunnon ostajana voit suunnitella asunnosta
mieleisesi valitsemalla materiaalit Hartela Interiorin laajasta materiaalivalikoimasta. Sinua kiinnostavan asunnon
sisustustyyleihin ja materiaalivaihtoehtoihin voit tutustua
asuntoyhtiön verkkosivuilla tai Hartelan asuntomyynnissä. Mitä aikaisemmassa vaiheessa rakentamista ostat
asunnon, sitä varmemmin pääset valitsemaan kotisi
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materiaalit ja tekemään kodista tyylisi mukaisen.
Valittavanasi on vaihtoehtoisia tuotteita mm. kalusteiden ovimalleista ja työtasoista, lattiamateriaaleista sekä
pesutilojen seinä- ja lattialaatoista. Kaikista valittavana
olevista pintamateriaaleista on aidot mallit nähtävillä
Hartelan asuntomyynnissä – tervetuloa tutustumaan!
Apua suunnitteluun ja vastauksia kysymyksiisi saat aina
asuntomyynnistämme.

Teemme parhaamme viimeistelläksemme
uuden kotisi toiveitasi vastaavaksi. Halutessasi sinulla onkin yleensä mahdollista
teettää ostamaasi asuntoon myös muutostöitä yhtiön rakentamisaikataulun puitteissa.
Käsittelemme kaikki muutostyötoiveet ja
niiden mahdollisuudet tapauskohtaisesti
ja niiden mahdollisuudet voivat olla myös
asuntoyhtiökohtaisia.

Muutostyön tulee aina noudattaa rakennusmääräyksiä ja hyvää rakennustapaa, sekä
materiaalien ja tuotteiden täyttää niille
asettamamme laatu-, takuu- ja huolto- ja
saatavuuskriteerit. Esimerkiksi julkisivuun,
yhtiön hallinnoimiin tiloihin tai muihin asuntoihin liittyviä muutostöitä taas emme voi
toteuttaa.

Tärkeä tietää
• Rakennusaikana tilatut lisä- ja muutostyöt
kuuluvat asunnon omistajan omalle kunnossapitovastuulle, jos ne eivät rinnastu
yhtiön alkuperäisten suunnitelmien mukaiseen tasoon. Yhtiöjärjestyksestä ilmenevät ne asiat, jotka ovat yhtiön vastuulla.
Mahdollisen korjauksen yhteydessä yhtiö
vastaa kustannuksista vain perustasoon
saakka. Ylimenevät kulut yhtiö veloittaa
asunnon omistajalta.
• Kaikki asuntosi materiaaleihin ja muutostöihin liittyvät asiat hoidat aina asiakaspalvelumme kautta. Hartela tekee tilaamasi
muutostyöt sekä hankkii ja asentaa kaikki
tarvittavat materiaalit ja laitteet. Rakennusvaiheen aikana emme hyväksy asunnon
ostajien omia toimituksia tai asennuksia
rakennusliikkeen työturvallisuus-, vastuuja takuuvelvoitteiden vuoksi.
• Kaikki muutostyöt ovat maksullisia ja niistä
laaditaan aina erillinen tarjous. Muutostyötarjous sisältää aina tuotteen ja asennuksen lisäksi mahdollisen pois jäävän

tuotteen tai rakennusosan hyvityksen,
mahdolliset suunnitelmien päivityskustannukset sekä arvonlisäveron. Yrityksellä ei
myös kuluttajasuojalain mukaan ole velvollisuutta eritellä kiinteähintaisen lisä- ja
muutostyön kustannusrakennetta.
• Huomioithan, että muutostyötilauksesi
on erillinen sopimus ja sitova, jolloin vastaat kustannuksista, vaikka asuntokauppa
jostain syystä peruuntuisikin.
• Uudisrakennukseen rakennusaikana tilatut
muutostyöt eivät oikeuta kotitalousvähennykseen.
• Yhtiön rakennusaikainen hallitus ei käsittele asunnon hallinnan ja yhtiön hallinnon
luovutuksen välisenä aikana asunnon omistajan lisä- ja muutostöihin liittyviä lupapyyntöjä. Niihin liittyvät päätökset tekee
asumisen aikainen hallitus, joka valitaan
noin kolmen kuukauden kuluttua yhtiön
valmistumisesta.

Oma Hartela
Hartelan asunnon ostajana saat käyttöösi
verkkokäyttöisen Oma Hartela-palvelun, jossa pääset mm. tutustumaan asuntosi materiaalivalikoimaan ja kokeilemaan mallitilassa
miten eri materiaaliyhdistelmät keskenään
toimivat ja halutessasi myös tekemään omat

valintasi ja tilauksesi. Oma Hartelassa pääset myös seuraamaan yhtiön rakentamisen
etenemistä ja asuntosi suunnitelmat ovat
siellä aina tallessa. Henkilökohtaisen rekisteröitymiskutsun Oma Hartelan käyttäjäksi
saat asuntokauppojen yhteydessä.
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Sisustajan muistilista
Minun tyylini

Keittiö
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Kylpyhuone

Makuuhuone

Olohuone
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Yhteystiedot
Asuntomyynti
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Helsinki

Turku

Ilmalantori 1
00240 HELSINKI
Puh. 0800 93 200 (maksuton)
asuntomyynti.helsinki@hartela.fi

Bastioninkatu 4 C, 2 krs.
20730 Turku
Puh. 0800 97 100 (maksuton)
asuntomyynti.turku@hartela.fi

Tampere

Rauma

Satakunnankatu 36
33210 Tampere
Puh. 0800 97 300 (maksuton)
asuntomyynti.tampere@hartela.fi

Seminaarinkatu 5
26100 RAUMA
Puh. 0800 97 400 (maksuton)
asuntomyynti.rauma@hartela.fi

Lahti

Oulu

Vesijärvenkatu 31 C
15140 LAHTI
Puh. 0800 97200 (maksuton)
asuntomyynti.lahti@hartela.fi

Kasarmintie 23
90130 OULU
Puh. 0800 97 500 (maksuton)
asuntomyynti.oulu@hartela.fi

Lähirakennusyhtiö
jo vuodesta 1942.
Koteja saavat mielestämme rakentaa ainoastaan he, jotka tietävät
rakentavansa maailman tärkeintä paikkaa ihmiselle, joka on
säästänyt näitä nimenomaisia seiniä varten. Hän kokee kyseisessä
tilassa elämänsä suurimmat ilot ja musertavimmat surut, astelee
paljain jaloin itse koristelemassaan pesässä ja tuntee olevansa
turvassa.
Seinien rakentajan on arvostettava kaikkea sitä tulevaa elämää
– ja ihmistä.
Toimistoja, kauppoja ja teollisuuslaitoksia suunnitellessa ja rakentaessa ei voi ajatella vain kovaa bisnestä, sillä tilassa olevat ihmiset
ovat pehmeitä. Kyseessä on heidän työpaikkansa ja elämänsä.
Mikään rakennus ei ole kalliimpi kuin se, jossa ihminen ei viihdy.
Hyvissä tiloissa liiketoiminta saa kukoistaa.
Valitse tarkasti heidät, jotka muovaavat elämäsi neliöt. Heidän
kättensä jäljissä on riitettävä ihailtavaa useammalle sukupolvelle.

Hartela

www.hartela.fi

