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Komealla kukinnollaan hurmaava vehka viihtyy
Suomen luonnossa kosteilla paikoilla – vehkaa
kutsutaankin myös suovehkaksi. Kukintotähkää
suojaa näyttävä valkoinen suojuslehti ja lehdet
ovat sydämen muotoisia. Suurin osa vehkakasvien
heimon parista tuhannesta lajista kasvaa kuitenkin
tropiikin lämmössä, ja esimerkiksi kirjovehka ja
peikonlehti ovat meillä hyvin suosittuja huonekasveja.
Asunto Oy Espoon Vehka on upea rivi- ja paritaloyhtiö, jossa jokainen asunto on erityisen avara ja
valoisa Ihana Koti.
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Ihania Koteja merelliseen
Espoon Saunalahteen
Saunalahteen tulee uusia Ihania Koteja, kun Asunto Oy Espoon Vehka rakennetaan omalle tontille
eteläiseen Espooseen. Vehkan Ihanat Kodit ovat avaria ja valoisia 1- ja 2-tasoisia rivi- ja paritaloasuntoja,
joissa jokaisella on terassi ja oma viihtyisä piha. Suuret ikkunat ja tavanomaista korkeampi huonekorkeus
täydentävät asumisen ihanuuden. Tulevan kotisi lämmönlähteenä on ekologinen maalämpö.

Meri lumoaa ja luonto hurmaa – koe upeita elämyksiä
ainutlaatuisella rantaraitilla
Yli 40 km pituinen rantaraitti tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden liikkua ja virkistyä merellisessä
ympäristössä. Lähitulevaisuudessa rantaraitti kattaa kaiken Espoon merenrannan tarjoten upeita
elämyksiä: luontoa, kulttuurihistoriaa sekä ranta- ja kahvilaelämää – lähes 100 kiinnostavaa kohdetta
kaikenikäisille. Saunalahdessa pääset nauttimaan myös kauniista avokallioista ja metsäisistä harjuista.
Lenkkeilymaastot ovat vertaansa vailla ja Kummelivuorelta avautuvat huikeat näkymät lähialueelle ja
Espoonlahden aalloille – auringonlasku täältä on kokemisen arvoinen!

Palvelut lähellä
Modernissa ja merellisessä Saunalahdessa palvelut, kuten kauppa, päiväkodit, koulu ja kirjasto, ovat lähellä.
Alue kehittyy entisestään, kun tuleva liikekeskus kokoaa saman katon alle ruokakauppoja, pienliikkeitä ja
lähipalveluita. Alueen palveluita täydentävät Espoonlahden, Matinkylän ja Finnoontien kauppakeskukset
sekä monipuoliset harrastusmahdollisuudet, joihin pääset nopeasti bussilla tai omalla autolla.

Nopeasti matkaan
Reilu vartti autolla, niin olet Matinkylän metroasemalla ja Isossa Omenassa, joka on Espoon toiseksi suurin
kauppakeskus. Kivenlahden tulevalle metroasemalle ajaa autolla noin 10 minuutissa ja metromatka Rautatientorille on puolisen tuntia. Espoon sisäisen liikenteen bussit pysähtyvät muutaman sadan metrin päässä
tulevasta kodistasi. Länsiväylä, Kehä III ja Turun moottoritie takaavat hyvät yhteydet koko Uudellemaalle.
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Hanketiedot
• 1- ja 2-tasoisia rivi- ja paritalokoteja
2–4 h + kt (+ s) (+ wc/vh*) + terassi + piha , 40,5–80,5 m²
• Asuntoja yhteensä 18
Espoon Vehka on Ihanien Kotien rivi- ja paritaloyhtiö, jossa korkeat
ikkunat ja osassa asunnoissa jopa kolmen metrin huonekorkeus
luovat valoa ja avaruutta kotiin. Uuden kodin ihanuuden täydentävät toimivat ja tyylikkäät tilaratkaisut.
Kaikilla asunnoilla on tilava terassi sekä väljä ja valoisa oleskelupiha.
Lisäksi jokaiseen kotiin on mahdollista tilata lisätyönä ulkovarasto
sisäänkäynnin yhteyteen. Osassa asunnoissa on oma sauna. Yksikerroksisiin asuntoihin tunnelmaa luo takka, jonka voi hankkia
lisähintaan.

Asunnot
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m2

kpl

asunto

4 h + kt + s (+ wc/vh*) + terassi + piha

80,5

1

D2

3 h + kt + s + terassi + piha

70,0

1

G3

3 h + kt + s + terassi + piha

62,5

2

C1, F2

3 h + kt + s + wc + ransk. p + terassi + piha

61,5

2

B1, B6

3 h + kt + s + wc + ransk. p + terassi + piha

60,5

2

B2, B5

2 h + kt + s + terassi + piha

50,0

4

C2, C3, E1, G1

2 h + kt + s + wc + ransk. p + terassi + piha

46,5

2

B3, B4

2 h + kt + terassi + piha

40,5

4

D1, E2, F1, G2

*) Makuuhuoneesta on mahdollista erottaa erillinen wc ja vaatehuone
lisätyönä.

Havainnekuva ei täysin vastaa todellisuutta.

Taloyhtiöllä on 27 autopaikkaa, jotka myydään osakkeina.
Piha leikkialueineen on naapuriyhtiö Espoon Kortteen kanssa
yhteiskäytössä.

Sijainti
Asunto Oy Espoon Vehka sijoittuu
Saunalahteen, jossa lähellä ovat meri,
luonto ja palvelut.
•

alueella mm. lähikauppa, neuvola, päiväkoteja,
lähikoulu (luokat 1–9), kirjasto ja nuorisotila

•

bussipysäkki 700 m, uimaranta 1,2 km,
Kivenlahden venesatama 3,7 km

•

autolla Isoon Omenaan ja Matinkylän metroasemalle n. 13 min, Kivenlahden tulevalle
metroasemalle n. 10 min, Helsingin keskustaan
n. 29 min

•

autolla Länsiväylälle 7 min, Kehä III:lle 5 min,
valtatie 1:lle (Turunväylä) n. 10 min

•

n. 40 km pitkä rantaraitti on ainutlaatuinen
virkistys- ja ulkoilureitti
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Vastuullista
rakentamista
Otamme aina huomioon ympäristön ja rakentamisen ekologisuuden. Suosimme ympäristöä
mahdollisimman vähän kuormittavia rakennusmateriaaleja ja energiatehokkaita rakenneratkaisuja. Lähtökohtana on rakennuksen elinkaariajattelu – suunnittelemme ja rakennamme laadukkaita, aikaa kestäviä rakennuksia, joissa on matalat
elinkaarikustannukset.

Kuin itselle tehty
Pyrimme jatkuvasti parempiin ratkaisuihin ja
mietimme yksityiskohdat huolella. Taataksemme
asiakastyytyväisyyden olemme suoraan yhteydessä tulevien asukkaiden kanssa ja tarjoamme
valittavaksi useita vaihtoehtoja keittiön pintamateriaaleissa, laatoituksissa ja lattioissa.
Oman kodin ostaminen on arvokas ja tärkeä investointi, joten haluamme asiakkaan voivan luottaa
meihin prosessin jokaisessa vaiheessa.
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Asemapiirros
Asunto Oy Espoon Vehka rakennetaan erinomaiselle paikalle Mustanlahdentien ja Kallvikinrinteen kulmaukseen. Kallvikinrinne on päättyvä
katu. Mustanlahdentiestä muodostuu alueen kokoojakatu, jonka kautta
pääsee kävellen, pyörällä ja autolla Saunalahden palveluihin.
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Energiatehokkuutta
Espoon Vehkan Ihanat Kodit tarjoavat
asukkailleen energiatehokasta asumista.
Lämmönlähteenä on maalämpö, joka tuo suoria
kustannussäästöjä asumiseen. Maalämmön edut
ovat kiistattomat. Lämmintä vettä riittää aina,
ja asukas on suojassa energian hinnan vaihteluilta.
Maalämpö on sijoitus pitkälle tulevaisuuteen.
Maalämpö on myös ekologinen valinta, sillä se
käyttää hyödyksi maahan varastoitunutta auringon
lämpöenergiaa. Lisäksi se tuottaa hiilidioksidia vain
murto-osan verrattuna muihin lämmitystapoihin.
Säästämme näin yhdessä luontoa tuleville
sukupolville.
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Havainnekuvat ovat viitteellisiä, eivätkä ne täysin vastaa todellisuutta.

Rantaraitilla
merellisessä
Espoossa
Merenrantaa kiertävä rantaraitti alkaa kotikulmilta
Saunalahdesta. Ulkoile ja virkisty 40 kilometrin
pituisella raitilla, joka tarjoaa lähes 100 kiinnostavaa
kohdetta, jotka kertovat mm. Espoon luonnosta,
kulttuurihistoriasta ja menneestä rannikkoelämästä.
Piipahda kahvilaan, koe venesatamien erityinen
tunnelma, vieraile Villa Elfvikin luontotalossa,
poikkea Gallen-Kallelan museoon. Rantaraitilla
nautit merellisestä miljööstä ympäri vuoden.
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Uimaan &
avantoon
Pakkaa uimapuku ja eväät ja vietä ihana kesäpäivä
läheisellä uimarannalla! Kävele tai pyöräile Makasiinitietä pitkin – sen päästä löydät Kallvikin uimarannan,
joka on yksi Espoon kaupungin ylläpitämästä
yhdestätoista meriuimarannasta. Kallvikin rannalla
uimakausi on pitkä, sillä talviaikaan täällä voit
harrastaa avantouintia.
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Koe saariston
helmet
Espoon saaristosta pääset nauttimaan omalla veneellä
tai lähde saaristoveneen kyytiin Kivenlahden Marinsatamasta. Espoossa on kaikkiaan 12 ulkoilusaarta.
Gåsgrund on suosittu telttailusaari tai suuntaa saaristomuseo Pentalaan, joka sijaitsee vanhalla kalastajatilalla
Pentalan saaressa. Isossa Vasikkasaaressa voi viettää
vaikka koko päivän: vanha kalastaja-asumus toimii
kioskina ja kesällä palvelee Gula Villan, pulahda uimaan
tai ihastu saariston erikoisimpaan rakennukseen eli
Poseidonin temppeliä jäljittelevään huvimajaan.
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Harrasta vuoden
ympäri
Upeiden merimaisemien lisäksi Saunalahdesta löydät
merellisiä aktiviteetteja vuoden ympäri. Tutustu kotikaupunkiin mereltä käsin soutaen, meloen tai surffitai suppilaudan päältä. Espoossa voi kalastaa vapaasti
mato-ongella tai pilkillä, kun taas retkiluistelussa
yhdistyvät vauhdin hurma ja Saunalahden kauneus.
Uusi kokemus voi olla talvipurjehdus, joka onnistuu niin
lumen kuin jäänkin päällä. Täällä meri luo ainutlaatuiset
puitteet monipuoliseen liikkumiseen ja harrastamiseen!
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Havainnekuvat ovat viitteellisiä, eivätkä ne täysin vastaa todellisuutta.

Havainnekuva on asunnosta D2, 4 h + kt+ s (+ wc/vh*) + terassi + piha, 80,5 m².

Suuret ikkunat tuovat
valoa korkeaan huonetilaan

80,5 m

2

Mahdollisuus
tilata takka
lisätyönä

4 h + kt + s (+ wc/vh*)
+ terassi + piha

talo
D

var.
varaus
liukuovivaraus

as. nro
D2

Korkea huonetila
tuo asuntoon
valoa ja avaruutta

LH

(wc)
MH 1

ET

MH 2

(vh)
KPH

liukuovivaraus

takkavaraus
liukuovivaraus

KT
MH 3
JK/PK

OH

JK/PK

Oma vehreä piha
kahdella puolella
kotia

D2
4H+KT
Asunnon hallinta-alue on merkitty vihreällä.

Pohjakuvien laatoitusten koot eivät vastaa todellisuutta eivätkä ole mittakaavassa.

*)Makuuhuoneesta on mahdollista erottaa
erillinen wc ja vaatehuone lisätyönä.
Asunto Oy Espoon Vehka | www.ihaniakoteja.fi
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70,0 m

2
var.
varaus
LH

as. nro
G3

liukuovivaraus

3 h + kt + s + terassi + piha

Mahdollisuus tilata
kätevä ulkovarasto
lisätyönä

MH 1

ET

talo
G

KPH

Ihana saunallinen
kolmio, jossa on
tilaa ja tunnelmaa

liukuovivaraus

takkavaraus

KT
JK/PK

Nauti auringosta
pitkin päivää
omalla terassilla
ja pihalla
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Asunnon hallinta-alue on merkitty vihreällä.

MH 2

Pohjakuvien laatoitusten koot eivät vastaa todellisuutta eivätkä ole mittakaavassa.

OH

62,5 m

2
var.
varaus

as. nro
C1

talo
C

Rivitaloasunnon
rauhaa ja
viihtyisyyttä

liukuovivaraus

3 h + kt + s + terassi + piha

MH 2

LH

MH 1
ET
liukuovivaraus

Mahdollisuus
tilata takka
lisätyönä

KPH

takkavaraus

KT
OH

Yhtenäinen olohuone-, ruokailuja keittiötila

Asunnon hallinta-alue on merkitty vihreällä.

Pohjakuvien laatoitusten koot eivät vastaa todellisuutta eivätkä ole mittakaavassa.

JK/PK
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Ihana saunallinen
kolmio, jossa on
tilaa ja tunnelmaa

62,5 m

2

liukuovivaraus

var.
varaus

3 h + kt + s + terassi + piha
LH
as. nro
F2

MH 1

talo
F

ET
KPH

MH 2

Mahdollisuus
tilata takka
lisätyönä

liukuovivaraus

takkavaraus

KT
OH

JK/PK

Oma vehreä piha
kahdella puolella
kotia
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Asunnon hallinta-alue on merkitty vihreällä.

Pohjakuvien laatoitusten koot eivät vastaa todellisuutta eivätkä ole mittakaavassa.

var.
varaus

3 h + kt + s + wc + ransk.
parveke + terassi + piha

as. nro
B1

talo
B

Yläkerran toisessa
makuuhuoneessa
ranskalainen
parveke

Mahdollisuus tilata
kätevä ulkovarasto
lisätyönä

liukuovivaraus

61,5 m

2

WC

ET

MH1

JK/PK

AULA
KPH

KT

OH
MH2

Terassi ja piha
tuovat asumiseen
lisää viihtyisyyttä

Asunnon hallinta-alue on merkitty vihreällä.

Pohjakuvien laatoitusten koot eivät vastaa todellisuutta eivätkä ole mittakaavassa.

LH
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61,5 m

2

3 h + kt + s + wc + ransk.
parveke + terassi + piha

as. nro
B6

talo
B

Saunallinen Ihana
Koti, jossa terassi
ja oma piha

ET

WC

MH1

liukuovivaraus

var.
varaus

JK/PK

AULA
KPH
KT

Ihastuttava avara
ja valoisa kolmio
ilman remonttihuolia

MH2

OH
LH

Oma vehreä piha
kahdella puolella
kotia
20

Asunnon hallinta-alue on merkitty vihreällä.

Pohjakuvien laatoitusten koot eivät vastaa todellisuutta eivätkä ole mittakaavassa.

Havainnekuvat ovat viitteellisiä, eivätkä ne täysin vastaa todellisuutta.

Asunto Oy Espoon Vehka | www.ihaniakoteja.fi

Havainnekuva on asunnosta B6, 3 h + kt + s + wc + ransk. parveke + terassi + piha, 61,5 m2

Valoa ja luonnonläheisyyttä

21

60,5 m

2

3 h + kt + s + wc + ransk.
parveke + terassi + piha

talo
B

Omaa rauhaa
kodin ylemmässä
kerroksessa

ET

WC

MH1

liukuovivaraus

as. nro
B2

var.
varaus

JK/PK

AULA
KPH

Ihana Koti,
jossa on tilaa
ja tunnelmaa

KT

MH2

OH
LH

Terassi ja piha
tuovat asumiseen
lisää viihtyisyyttä
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Asunnon hallinta-alue on merkitty vihreällä.

Pohjakuvien laatoitusten koot eivät vastaa todellisuutta eivätkä ole mittakaavassa.

60,5 m

2

as. nro
B5

talo
B

var.
varaus

ET

WC

liukuovivaraus

3 h + kt + s + wc + ransk.
parveke + terassi + piha

Mahdollisuus tilata
kätevä ulkovarasto
lisätyönä

MH1

JK/PK

AULA

Korkea huonetila
tuo asuntoon
avaruutta

KPH
KT

OH

MH2
LH

Ihana viettää
kesäiltoja omalla
terassilla ja
pihalla

Asunnon hallinta-alue on merkitty vihreällä.

Pohjakuvien laatoitusten koot eivät vastaa todellisuutta eivätkä ole mittakaavassa.
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50,0 m

2

2 h + kt + s + terassi + piha

var.
varaus

as. nro
C2

Korkeat ikkunat
päästävät valon
sisälle

liukuovivaraus

LH
talo
C

MH

ET

liukuovivaraus

KPH

Mahdollisuus
tilata takka
lisätyönä

takkavaraus

KT

JK/PK

OH

Vietä kesäiltoja
omalla terassilla ja
pihalla
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Asunnon hallinta-alue on merkitty vihreällä.

Pohjakuvien laatoitusten koot eivät vastaa todellisuutta eivätkä ole mittakaavassa.

50,0 m

2

2 h + kt + s + terassi + piha

liukuovivaraus

var.
varaus
LH

as. nro
C3

talo
C

Oma ihana
saunallinen kaksio

MH

ET

liukuovivaraus

KPH

takkavaraus

Ihastu normaalia
korkeampaan
huonetilaan

KT

JK/PK

OH

Ihana terassipiha
tuo asumiseen
lisää viihtyisyyttä

Asunnon hallinta-alue on merkitty vihreällä.

Pohjakuvien laatoitusten koot eivät vastaa todellisuutta eivätkä ole mittakaavassa.
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50,0 m

2

2 h + kt + s + terassi + piha

talo
E

Uuden kodin
lumoa ja
valoisuutta

liukuovivaraus

as. nro
E1

var.
varaus

MH

ET

liukuovivaraus

Mahdollisuus
tilata takka
lisätyönä

LH

KPH

takkavaraus

KT

OH

Oma vehreä piha
ja tilava terassi

26

Asunnon hallinta-alue on merkitty vihreällä.

Pohjakuvien laatoitusten koot eivät vastaa todellisuutta eivätkä ole mittakaavassa.

JK/PK

50,0 m

2

2 h + kt + s + terassi + piha
liukuovivaraus

var.
varaus

as. nro
G1

talo
G

MH

LH

Laadukkaasti
viimeistelty
kylpyhuone

ET

liukuovivaraus

KPH

Korkeat ikkunat
tuovat runsaasti
valoa sisälle

takkavaraus

KT

OH

JK/PK

Terassi ja piha
tuovat asumiseen
lisää viihtyisyyttä

Asunnon hallinta-alue on merkitty vihreällä.

Pohjakuvien laatoitusten koot eivät vastaa todellisuutta eivätkä ole mittakaavassa.
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46,5 m

2
var.
varaus

2 h + kt + s + wc + ransk.
parveke + terassi + piha

as. nro
B3

talo
B

Ihastuttava
saunallinen
kaksio!

LH
ET

WC

Omaa rauhaa
kodin ylemmässä
kerroksessa

KPH

JK/PK

KT
AULA
OH
MH

Korkea huonetila
tuo asuntoon valoa
ja avaruutta

28

Asunnon hallinta-alue on merkitty vihreällä.

Pohjakuvien laatoitusten koot eivät vastaa todellisuutta eivätkä ole mittakaavassa.

46,5 m

2

2 h + kt + s + wc + ransk.
parveke + terassi + piha

var.
varaus
LH

Mahdollisuus
tilata ulkovarasto
kätevästi kuistin
yhteyteen lisätyönä

ET

as. nro
B4

talo
B

KPH
WC
JK/PK

KT
AULA

Yläkerran
makuuhuoneessa
ranskalainen
parveke

OH
MH

Terassi ja piha
tuovat asumiseen
lisää viihtyisyyttä

Asunnon hallinta-alue on merkitty vihreällä.

Pohjakuvien laatoitusten koot eivät vastaa todellisuutta eivätkä ole mittakaavassa.
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40,5 m

2

2 h + kt + terassi + piha

talo
D

Uuden kodin
lumoa ja
valoisuutta

ET

MH
Liukuovivaraus

Liukuovivaraus

as. nro
D1

var.
varaus

KPH

JK/PK

Viehättävä kaksio,
jossa toimivat tilaratkaisut

takkavaraus

OH

Mahdollisuus
tilata takka
lisätyönä
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Asunnon hallinta-alue on merkitty vihreällä.

Pohjakuvien laatoitusten koot eivät vastaa todellisuutta eivätkä ole mittakaavassa.

KT

40,5 m

2

as. nro
E2

talo
E

var.
varaus

ET
KPH

Liukuovivaraus

2 h + kt + terassi + piha

Mahdollisuus tilata
lisätyönä ulkovarasto – käynti
kätevästi kuistilta

MH
Liukuovivaraus

JK/PK

KT

Yhtenäinen ja
avara olohuone-,
ruokailu- ja keittiötila

takkavaraus

OH

Nauti auringosta
pitkin päivää
omalla pihalla

E2
2H+KT
40,5 m2
Asunnon hallinta-alue on merkitty vihreällä.

Pohjakuvien laatoitusten koot eivät vastaa todellisuutta eivätkä ole mittakaavassa.

Asunto Oy Espoon Vehka | www.ihaniakoteja.fi

31

40,5 m

2

2 h + kt + terassi + piha

var.
varaus

Mahdollisuus
tilata kätevä ulkovarasto lisätyönä

as. nro
F1

talo
F

MH

Paritaloasunnon
rauhaa ja
viihtyisyyttä

Korkea huonetila
tuo asuntoon valoa
ja avaruutta
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Asunnon hallinta-alue on merkitty vihreällä.

Liukuovivaraus

Liukuovivaraus

ET
KPH

JK/PK

takkavaraus

OH

Pohjakuvien laatoitusten koot eivät vastaa todellisuutta eivätkä ole mittakaavassa.

KT

40,5 m

2

2 h + kt + terassi + piha

var.
varaus

Laadukkaasti
viimeistelty
pesuhuone

as. nro
G2

talo
G

MH
Liukuovivaraus

Liukuovivaraus

ET
KPH

JK/PK

takkavaraus

KT

Mahdollisuus
tilata takka
lisätyönä

OH

Ihana viettää
kesäiltoja omalla
pihalla

Asunnon hallinta-alue on merkitty vihreällä.

Pohjakuvien laatoitusten koot eivät vastaa todellisuutta eivätkä ole mittakaavassa.
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Rakennustapaselostus

Yleistä
Asunto Oy Espoon Vehka rakennetaan kortteliin 45156
tontille 28, jonka yhtiö omistaa yhdessä Asunto Oy Espoon
Kortteen kanssa. Yhtiön osoite on Kallvikinrinne 2, 02780
Espoo. Yhtiö muodostuu kuudesta rakennuksesta. Talo B on
kaksikerroksinen rivitalo, talot C ja G ovat yksikerroksisia
rivitaloja ja talot D, E ja F ovat yksikerroksisia paritaloja.
Yhtiössä on kaikkiaan 18 asuntoa.

Väliseinät
Huoneiden kevyet väliseinät ovat pääosin kipsilevyväliseiniä. Löylyhuoneissa on puurunko. Pesuhuoneiden seinien
materiaalina on kevytsorabetoni ja ne vesieristetään.

Asemakaava
Tontilla on lainvoimainen asemakaava, joka on nähtävissä
kaupantekotilaisuudessa. Lisätietoja kaavoituksesta saa
Espoon kaupungilta puh. (09) 816 25000.

Ovet
Huoneistojen pääulko-ovet ovat lämmöneristettyjä ovia.
Terassiovet ovat ikkunaovia. Sisäovet ovat tehdaskäsiteltyjä
laakaovia. Saunojen ovet ovat lasiovia.

Perustukset ja alapohja
Asuinrakennukset perustetaan teräsputkipaalujen varaan.
Asuinrakennusten alapohjat ovat ontelolaattarakenteisia
lämmöneristettyjä kantavia alapohjia.

Lattiat
Keittiöiden, makuu- ja olohuoneiden sekä vaatehuoneiden
lattiamateriaalina on lautaparketti. Eteisissä, pesuhuone-,
sauna- ja wc-tiloissa lattiamateriaalina on keraaminen laatta.

Runko
Kaksikerroksisessa rivitalossa huoneistojen väliset seinät
ja alakerran päätyseinät ovat teräsbetonia sivuseinien
ollessa puurakenteisia ja lämmöneristettyjä. Yksikerroksissa
taloissa huoneistojen väliset seinät ovat puurakenteisia.
Kaikkien rakennusten kaikki julkisivut ovat puuverhottuja.

Seinäpäällysteet
Kuivissa tiloissa seinät tasoitetaan ja maalataan.
Pesuhuoneiden seinät laatoitetaan ja saunoissa seinät
paneloidaan. Erillisissä wc-tiloissa laatoitetaan pesualtaan
taustaseinä, muilta osin wc-tilan seinät maalataan.

Vesikatto
Yläpohja on puurakenteinen ja lämpöeristetty. Asuinrakennusten vesikaton materiaalina on betonikattotiili
ja katon muoto on harjakatto.

34

Ikkunat
Asuntojen ikkunat ovat kolminkertaisia puurakenteisia
puualumiini-ikkunoita.

Katot
Huoneiden katot ovat yleensä ruiskutasoitepintaisia. Alaslasketut katot ovat joko ruiskutasoitettuja tai maalattuja.
Saunojen ja pesuhuoneiden katot paneloidaan.

Kalusteet
Kiintokalusteet ovat tehdasvalmisteisia vakiokalusteita.
Kiintokalusteiden alle jäävään lattiaan ei asenneta parkettia,
eikä kiintokalusteiden taakse jääviä seiniä tasoiteta eikä
maalata.
Kodinkoneet
Keittiöissä on keraaminen keittotaso, kalusteeseen upotettu
erillisuuni, liesikupu ja astianpesukone sekä jääkaappipakastin tai jääviileäkaappi ja pakastin.
Ilmanvaihto, lämmitys ja vesi
Asuinrakennukset liitetään kunnalliseen sähkö-, vesijohto-,
kaapeli- ja viemäriverkostoihin. Lämmitysjärjestelmänä
on maalämpö ja vesikiertoinen lattialämmitys. Asunnoissa
on huoneistokohtainen vedenmittaus sekä kylmälle että
lämpimälle vedelle. Asunnoissa on lämmöntalteenotolla
varustettu huoneistokohtainen koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto.
Järjestelmät
Yhtiö liitetään sähkölaitoksen jakeluverkkoon. Yhtiö
varustetaan yleiskaapelointiverkolla ja liitetään yleiseen
televerkkoon operaattorin kiinteistökuidulla (sisältää
kaapeli-tv:n). Antennipisteitä on kaikissa asuinhuoneissa,
ei kuitenkaan keittiössä. Huoneistot varustetaan sähköverkkoon liitettävillä palovaroittimilla.
Takka
Yksikerroksisiin asuntoihin on mahdollista tilata lisähintaisena työnä takka.

Käytetyt lyhenteet

Varastotilat
Asuntoihin on mahdollista tilata kylmä varastotila sisäänkäynnin yhteyteen lisätyönä.
Paikoitus
Yhtiöllä on yhteensä 27 autopaikkaa, joista 10 sijaitsee
autokatoksissa ja loput ovat avopaikkoja. Autopaikat
varustetaan lämmityspistokkeilla ja ne myydään erillisinä
osakkeina.
Pihat
Piha-alueet toteutetaan erillisen pihasuunnitelman ja
pohjarakennussuunnitelmien mukaisesti. Asuntopihat
varustetaan terasseilla ja pergolalla. Maanpinnan ja terassien painuminen on mahdollista ajan myötä valmistumishetken koroista.
Hallinnanjakosopimus
Yhtiö omistaa tontin yhdessä Asunto Oy Espoon Kortteen
kanssa. Yhtiöiden kesken tullaan laatimaan hallinnanjakosopimus, jossa sovitaan muun muassa varastojen, teknisen
tilan, pyörätelineiden, pihan, leikkialueen, jätepisteen ja
väestönsuojan sijoittelusta sekä yhteiskäytöstä.
Muutostyöt
T2H Rakennus Oy antaa asiakkaan toivomista lisä- ja
muutostöistä kirjallisen tarjouksen. Lisä- ja muutostyötilaukset tulee tehdä sovitussa lisä- ja muutostyöaikataulussa, muussa tapauksessa asunnot rakennetaan
suunnitelmien mukaisesti.

Huomautukset
Tämän esitteen tiedot perustuvat kesäkuun 2019
tilanteeseen. Ostajan on tutustuttava lopullisiin
myyntiasiakirjoihin kauppakirjan allekirjoituksen
yhteydessä. Kohteen rakenteita ja materiaaleja
voidaan perustajaurakoitsijan toimesta vaihtaa
toisiin samanarvoisiin. Alakatot ja koteloinnit saattavat poiketa myyntiesitteestä tekniikan vaatimien
tilavarausten vuoksi.

Huonetilat
ET
KT
OH
MH
KPH
LH
VH
WC
Var.

eteinen
keittotila
olohuone
makuuhuone
kylpyhuone
löylyhuone
vaatehuone
erillis-wc
varasto
JK/PK

jääkaappi-pakastin

MU

mikroaaltouunin tilavaraus

APK

astianpesukone

Tonttimaan painumisesta aiheutuvat muut kuin
rakenteisiin ja rakennuksiin vaikuttavat pihaalueiden korjaus- ja/tai täyttötyöt eivät sisälly
hankinta-arvoon, vaan yhtiön on suoritettava ne
omalla kustannuksellaan.
Myyntiaineiston havainnekuvat ovat taiteilijan
näkemyksiä ja saattavat poiketa toteutuneesta.

liesitaso + uuni
pyykinpesukoneen ja/tai kuivausrummun tilavaraus
vesipiste
tiskiallas
komero, jossa on vaatetanko
seinäyläkaappi
hyllykaappi
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T2H
Vastuullista rakentamista,
nykyaikaista asumista.

Perustajaurakoitsija

www.ihaniakoteja.fi

www.facebook.com/t2h.fi
www.linkedin.com/company/t2h-rakennus-oy
T2H Rakennus Oy
T2H_ihaniakoteja
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