
 

Tuore vauvaperhe ankkuroitui Porin Karjarantaan 

akentajaperheen vastasyntynyt esikoinen muuttaa Porin 

Karjarannan messualueelle valoisaan ja moderniin kotiin, 

joka muuntuu lapsiperheen elämän ehdoilla. Dekotalon Villa 

Vasken jokaisesta huoneesta avautuu näkymä Kokemäenjoelle.  

Kokonaisuuden kruunaa suojaisalle pihalle sijoitettu ja kunnostettu 

ankkuri, joka löytyi tontilta maarakennusvaiheen aikana.   

”Dekotalo Villa Vaski on joustava, erilaisiin elämäntilanteisiin sopiva 

lapsiperheen koti, joka kasvaa perheen tarpeiden mukaan. Talossa 

on mahdollisuus muun muassa laajentaa parveketta ja jakaa 

yläkerroksen suurin makuuhuone helposti kahdeksi huoneeksi. 

Talossa on huomioitu optiona sähköauton ja sähkösaunan varaus”, 

toteaa toimitusjohtaja Juha Mätäsaho Dekotalosta. 

Rakentajaperhe odottaa jo innolla omaan kotiin pääsyä.  "Meillä on 

tosi hyvä fiilis talosta. Se on juuri sellainen, kun halusimme. Urakka 

on ollut melkoinen, mutta silti emme vaihtaisi kokemusta pois”, he 

kertovat.  

Kummallakaan ei ollut kokemusta talon rakentamisesta, joten he 

etsivät valmistalomallia, johon voisivat saada toivomiaan muutoksia. 

”Dekotalon myyjä oikeasti kuunteli meitä ja myös tarjosi ratkaisu-

ehdotuksia juuri meidän tarpeisiin. Koimme saavamme erittäin 

hyvää palvelua ja sen lisäksi saimme mielestämme hinnan 

kohdilleen."  
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Apuna suunnittelussa oli erinomainen 

Dekotalon Kotiarkkitehtipalvelu. ”Halusimme 

kodin, joka asettuu tontille niin, että pihaa jää 

mahdollisimman paljon ja neliöt saadaan 

käytettyä tehokkaasti. Jokinäkyvyys oli meille 

tärkeä, mutta halusimme myös suojaisan, 

yksityisen kodin.  

 

”Saunan sijaintiin kiinnitettiin huomiota, jotta 

se saatiin lähelle uintipaikkaa niin, ettei sen 

terassi ole olohuoneen lähellä. 

 

ekotalo Villa Vasken moderni ulkoasu 

ja kapea runkoleveys luo selkeä-

linjaisen ja tyylikkään kokonaisuuden. 

Keittiö, ruokailutila ja olohuone muodostavat 

yhtenäisen ja viihtyisän oleskelutilan, johon 

olohuoneen suuret ikkunat ja korkea huone-

korkeus tuovat avaruutta ja valoa.  

Isot ikkunat kehystävät tauluja maisemasta ja 

jokea pääsee ihailemaan niin olohuoneen kuin 

vanhempien makuuhuoneen ja saunan 

ikkunoista. Alakertaan on sijoitettu yksi 

makuuhuone/työhuone, jotta talossa voi 

tarvittaessa asua vain alimmassa kerroksessa. 
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Yläkerrassa on kaksi makuuhuonetta. Ykköskerroksen siipiosasta 

löytyvät tunnelmallinen, puulämmitteinen sauna, pesutilat ja 

kodinhoitohuone.  

L-mallinen päärakennus yhdessä autotallin kanssa muodostavat 

suojaisan oleskelupihan tarjoten siten varsin hyvän yksityisyyden. 

Iso, osin katettu terassi antaa erinomaiset mahdollisuudet 

mukavaan oleiluun. Sisustuksessa kodikkuus, valoisuus, 

käytännöllisyys ja pitkäikäiset sisustusratkaisut luovat harmonisen 

kokonaisuuden, jossa toiminnallisuus ja estetiikka yhdistyvät. 

Näkymä vanhempien makuuhuoneesta on vertaansa vailla, sillä 

toisessa kerroksessa sijaitsevan makuuhuoneen 

olohuoneenpuoleinen seinä on kokonaan lasia ja jokimaisema 

avautuu sinne koko komeudessaan olohuoneen isoista ikkunoista. 

”Vauvan tulo on luonnollisesti vahvasti mukana kodin sisustuksessa, 

mutta myös meidän yli 30-vuotiaat maakilpikonnatkin on otettu 

huomioon viimeistelyssä”, rakentajaperhe naurahtaa. 

eko-Talo Oy on yksi Suomen merkittävistä, valtakunnal-

lisista valmistalotoimittajista. Energiatehokkaita, kestäviä ja 

yksilöllisiä dekotaloja on jo tuhansia. Dekotalosta 

toimitetaan Muuttovalmiita tai Sisusta itse -toimituspaketteja. 

Kotiarkkitehti-palvelun avulla asiakkaan yksilölliset toiveet voidaan 

ottaa huomioon kustannustehokkaasti. Porin asuntomessuilla  

Lisätiedot: 

Deko-Talo Oy: Juha Mätäsaho, 0400 530 131, 

juha.matasaho@dekotalo.fi 

Villa Vaski/Deko Talo Oy: Jouni Koskelo 0400 762600,  

jouni.koskelo@dekotalo.fi 

Keltainen Ovi Oy: Memmu Pitkänen, 050 585 5886, 

memmu@keltainenovi.fi 
 

messuesite: tinyurl.com/y96v3r6y   

 

Kuvapankki: tinyurl.com/ydg42d7s  
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Näytteilleasettaja (yhteyshenkilö): 

Deko-Talo Oy / Jouni Koskelo 

0400 762600,  jouni.koskelo@dekotalo.fi 

www.dekotalo.fi 

 

Rakennuttaja: 

Johan Saarni ja Anniina Nurminen 

Kortteli: 49 

Tontin numero: 2 

Talotyyppi: omakotitalo 

Huoneistoala (m²): 148,2 

Makuuhuoneiden lukumäärä: 3 

Huoneiston kokoonpano: 4h + k + s + 

autotalli/-katos/varasto 

Asukasmäärä: 3 

Kerrosluku: 2 

Runkomateriaali: Puu 

Julkisivumateriaali: Puu 

Lämmöntuotanto: Kaukolämpö 

Lämmönjako talon sisällä: Vesikiertoinen 

lattialämmitys E-luku 136 

Energiatehokkuusluokka: C 

Talotehdas: 

Deko-Talo Oy 

Arkkitehtisuunnittelija: 

Deko-Talo Oy 

Pääsuunnittelija: 

Insinööritoimisto Antti Lehtilä Oy 

Sähkösuunnittelija: 

Deko-Talo Oy 

LVI-suunnittelija: 

Deko-Talo Oy 

Pihasuunnittelija: 

Piha.Si/Marita Wallin 

Sisustussuunnittelija: 

Keltainen Ovi Oy / Memmu Pitkänen 

 

 


