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3h + K + KHH + S + var

Tämä Lehmoon, rauhalliselle 
sijainnille rakentuva paritalo on 
ekologinen ja hengittävä. Katot 
ja seinät on eristetty Hunton 
puukuitueristeellä, joka takaa 
laadukkaan sisäilman. Tervetuloa 
ihastumaan myynnissä olevaan 
80m2 asuntoon. 

As. 1 80 m2  Myyty
As. 2  80 m2  183.000 € 

Varaa oma tuleva kotisi!
Joonas Tahvanainen
joonas.tahvanainen@areakoti.fi  
040 738 8438  
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Pintamateriaalit asunnoissa

Seinäpinnat
Asuinhuoneiden seinät maalataan lukuun ottamatta kiinto-
kalusteiden taakse jääviä seinäpintoja. Olo- ja makuuhuo-
neen yksi seinä voidaan tapetoida.
Pesuhuoneiden seinät laatoitetaan kokonaan. Keittiön työ-
tasojen ja yläkaappien välitilaan tulee laminaattilevy.
Saunan seinät paneloidaan tervaleppäpaneelilla.

Lattiapäällysteet
Eteisen, saunan, pesuhuoneen ja wc:n lattiat ovat laatoi-
tettuja. 
Asuinhuoneiden lattiat ovat laminaattia, lukuun ottamatta 
kiintokalusteiden alle jääviä lattiapintoja. Jalkalistat ovat 
kuultokäsiteltyjä tai valkoisia mäntyjalkalistoja.
Varastotilojen lattiat ovat betonia.

Kattopinnat
Asuinhuoneissa katot paneloidaan mdf-paneelilla. Saunan 
ja pesuhuoneen katot paneloidaan tervaleppäpaneelilla.

Ikkunat
Asunnon ikkunat ovat kolmilasisia, sisäänaukeavia puu-alu-
miini-ikkunoita, jotka on lasitettu selektiivilasein. Ikkunat 
ovat kaksipuitteisia. Ulkopuite ja karmin ulkoverhous ovat 
polttomaalattua alumiinia.

Ovet
Asunnon ulko-ovi on lämpöeristetty. Huoneiston terassio-
vet ovat yksilehtisiä, ulospäin aukeavia ikkunaovia.

Asunnon sisäovet ovat valkoisia, huullettuja laaka-/peilio-
via. Saunassa on kokolasiovi.

Kalusteet, laitteet ja varusteet

Keittiö
Keittiöiden kalusteissa on maalatut mdf- tai mikrolami-
naattipintaiset ovet. Pesualtaat on upotettu laminaattipin-
taisiin työtasoihin.
Keittiössä on induktioliesi ja erillisuuni, liesituuletin, astian-
pesukone ja täyskorkea jääkaappipakastin. Kalusteissa on 
varaus mikroaaltouunille.

Asuinhuoneet
Komeroissa on maalatut mdf- tai mikrolaminaattipintaiset 
ovet tai liukupeiliovet suunnitelmien mukaan.

Pesuhuone ja wc
Pesuhuoneessa on varaus pesukoneelle ja kuivausrum-
mulle. Wc-tilaan asennetaan peili ja allaskaappi.

Ilmanvaihto, lämmitys ja vesi

Ilmanvaihto
Asunnoissa on koneellinen, huoneistokohtaisesti ohjat-
tava tulo-poistoilmanvaihto, joka on varustettu lämmön 
talteenotolla. 

Lämmitys
Huoneistojen lämmitys tapahtuu vesikiertoisella lattialäm-
mityksellä. Lämmitysmuotona poistoilmalämpöpumppu.

Rakennustapaseloste



Vesi
Asunnoissa on huoneistokohtainen kylmän ja lämpimän 
vedenkulutuksen mittaus.

Muut järjestelmät

TV-järjestelmä
Kuituvaraus. Tietoliikenne. Asuntoihin tehdään yleiskaape-
loinnit internet-yhteyttä varten.

Sähkö
Sähköpisteiden määrät toteutetaan sähkösuunnitelmissa 
esitetyssä laajuudessa. Terassilla ja parvekkeella on pisto-
rasia ja valaisin. Asunnoissa on huoneistokohtainen sähkön 
kulutuksen mittaus.

Runko ja rakenteet

Perustukset ja alapohja
Rakennukset perustetaan valusokkeleille. Alapohjana 
maanvarainen betonilaatta.

Ulkoseinät ja huoneistojen väliset seinät
Ulkoseinät ovat puurunkoisia puuverhottuja seiniä.  
Lämmöneristeenä on Hunton puukuitueriste.
Huoneistojen väliset seinät ovat puurunkoisia seiniä.

Yläpohja ja vesikate
Asuinrakennusten vesikatteena on peltikate.
Yläpohjat ovat puuristikkorakenteisia ja lämmöneristeenä 
on Hunton puhallusvilla.

Kevyet väliseinät
Asuinhuoneiden kevyet väliseinät ovat levyrakenteisia.  
Pesuhuoneiden seinät ovat vesieristettyjä.
 

Terassit
Asuntopihoilla on terassit suunnitelmiin merkityissä koh-
dissa.

Piha-alue
Istutukset, nurmetus ja piha-alueen varusteet tehdään 
suunnitelman mukaisesti.

Huomautus
Rakentaja pidättää itsellään oikeuden perustellusta syystä 
vaihtaa edellä mainittuja materiaaleja ja/tai rakenteita toi-
siin vastaaviin/samanarvoisiin materiaaleihin ja/tai raken-
teisiin sekä soveltaa arkkitehdin antamia mittoja. Lisäksi 
rakentaja pidättää itsellään oikeuden tehdä LVI- ja säh-
köteknisiin töihin liittyviä kotelointeja ja kattojen vähäisiä 
alaslaskuja kohteen esitteissä ja pääpiirustuksissa esite-
tystä poikkeavalla tavalla.

Kohde rakennetaan rakennuslupaa haettaessa voimassa 
olevien rakentamismääräysten mukaisesti. 


