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Kontiolahden kirkonkylän keskeisimmälle paikalle rakennetaan 5-kerroksinen kerrostalo, jossa on 
huomioitu korkea asumisviihtyvyys ja ympäristöystävällisyys. Täällä asut sananmukaisesti palveluiden 
keskellä: Kulman takana on kaksi laajan valikoiman markettia, myös terveyskeskus, apteekki, 
ravintolapalvelut, kirjasto, sisä- ja ulkoliikuntamahdollisuudet, sekä seurakunnan palvelut ovat lyhyen 
kävelymatkan päässä.  Taloyhtiö on savuton ja siinä edullinen maalämmitys ja sähköautojen latauspiste.

 ASUNTOTYYPIT (esimerkkejä):

 Tyyppi  m2 Myyntihinta  Yhtiölaina Kokonaishinta 

 1h + kt + alk 	 30 m2 95 000-98 000 € 

 2h + kt + s 	 43-46 m2 127 000-137 000 € 

  3h + k + s                  66,5-72,5 m2                                         175 000-196 000 € 

       4h + k + s                  95,5 m2                                                             257 000-260 000 €

ESIMERKKIASUNTO 9 JA15
3h+k+s  |  69,5 m2

Yksi betonirunkoinen 5-kerroksinen tiiliverhottu 
kerrostalo, jonka yhteydessä  varastotilat ja 
väestönsuoja. Talo on varustettu hissillä, valokuitu-
yhteydellä ja ovipuhelimilla. Parvekkeet on lasitettu.
Erilliset autokatosrakennukset, jätekatos ja jätteiden 
syväkeräysastiat. Taloyhtiössä on edullinen ja 
ympäristöystävällinen maalämpö.

Asuinrakennus: ha. 1355 m2, asuntoja 23 kpl, 

1. kerroksen asunnot toteutettavissa myös liiketilaksi.

Oma tontti  – osoite Keskuskatu 17, Kontiolahti – 
aivan Kontiolahden keskustassa.

OHJELLINEN VARUSTELUETTELO: 

Pihatyöt ja ulkovarusteet:
• Autopaikoitusalueet ja pihatiet ovat asfaltti-
pintaisia.
• Nurmialueet ja istutukset tehdään asemapiirrok-
sen mukaan.

Vaivatonta asumista aivan keskustassa
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• Nykyaikaista jätteenlajittelua varten pihassa on 
syväkeräysastiat ja erillinen jätekatos.
• Pihassa on leikkialue ja tuuletustelineet.
• Autojen paikoitukseen on 15 autokatos- ja 11 piha-
paikkaa (erillisillä osakkeilla).

 Yhteistilat:
• Talon 1. kerroksessa on jokaiselle asunnolle oma 
lämmin varastotila ja yhteinen ulkoiluvälinevarasto.
• Rakennettava väestönsuoja toimii varastotilana.
• Tekniset tilat (LJH ja SPK) ovat talon 1. kerroksessa.

Rakenteet:
• Betonianturat ja betonielementtisokkelit.
• Alapohja, välipohjat ja yläpohja paikallavalettua 
teräsbetonia.
• Ulkoseinät ja kantavat seinät betonielementeistä.
• Julkisivut SW-elementeistä ja/tai paikalla muurattua 
tiiltä.
• Kevyet väliseinät puurunkoisia kipsilevyseiniä.
• Yläpohjassa kattokannattajat ja puhallusvillaeriste
• Vesikatteena bitumikermikate (pulpettikatto).

PINTAKÄSITTELYT JA VERHOILUT: 

Sisäkatot:
• Kuivien huonetilojen katot ovat ruiskutasoitettuja 
tai osittain valkoista sisustuspaneelia
• Löyly- ja pesuhuoneen katot puupaneelia
• Varastojen katot betonia tai kipsilevyä

Seinät:
• Olohuoneen  seinät ovat maalattuja, 3 
sävyvaihtoehtoa.
• Eteisen ja keittiön seinät ovat maalattuja.
• Makuuhuoneiden seinät ovat maalattuja, 3 
sävyvaihtoehtoa.
• Löylyhuoneen seinät ovat puupaneelia.
• Pesuhuoneiden seinät vesieristetään ja laatoitetaan. 
• Keittiön kalustevälitilat laminaattilevyä.

Lattiat:
• Kuivien tilojen lattiat ovat vinyylilankkua 
 (3 sävyvaihtoehtoa)
• Pesu-, wc-, ja löylyhuoneiden lattiat

vesieristetään ja laatoitetaan.
• Pesuhuoneissa on  lattialämmitys.
• Eristetyssä varastossa maalattu betonilattia. 

Ikkunat ja ovet:
•   Kaikki parvekket on lasitettu.
• Ikkunat ovat tehdasvalmisteisia energiatalou-

dellisia lämpöikkunoita, jotka ovat maalattu

ulkopuolelta julkisivusuunnitelman mukaan ja 
sisäpuolelta valkoisiksi.

• Ikkunoissa on sälekaihtimet ja verhotangot.
• Ulko-ovet ovat alumiiniprofiiliovia.
•    Huoneisto-ovet ovat äänieristettyjä viiluovia

(ovikello, ovisilmä ja postiluukku).
• Väliovet ovat tehdasmaalattuja valkoisia ovia.
• Pesuhuoneissa on kostean tilan ovet. 
• Löylyhuoneissa on kokolasiovet.

Kalusteet ja varusteet:
• Keittiön kalusteet ovat tehdasvalmisteisia vakio-

kalusteita.
• Eteisen ja makuuhuoneiden kalusteet ovat
 tehdasvalmisteisia vakiokalusteita.
• Keittiössä laminaattitasot ja uppoallas.
• Kodinkoneet Electrolux valkoisia tai rst-pintaisia. 
• Erillisuunit ja induktioliesitaso.
• Asunnoissa jääkaappipakastin-yhdistelmä tai 
erilliset jää-viileä- ja pakastinkaappi.
• Astianpesukoneet kaikissa huoneistoissa.
• Kaikissa pesuhuoneissa on termostaattisuihku.
• WC:t varustetaan alapesusuihkuin, peilein ja al-

laskaapein.
• Huoneistoissa on pesukoneliitäntämahdollisuus

ja pyykkikaappi. 

LVI-Sähkötekniikka:
• Huoneistokohtaiset sähkön ja veden kulutusmittaukset
• Maalämpö, vesikiertoinen patterilämmitys.
• Koneellinen huoneistokohtainen ilmanvaihto läm-

mön talteenotolla.
• Kaikissa saunoissa sähkökiuas, led-valaistus.
• Jokaiselle huoneistolle oma taloyhtiön internet-
liittymä valokuidulla.
• Antenni-tv järjestelmä.
• Ovipuhelin ja etuoven sähkölukitus.
• Hissi

Rakentaja panostaa kohteen rakenteissa energiatalou-
dellisuuteen ja sitoutuu mm. mittaamaan rakenteiden 
ilmatiiveyden rakennusaikana. Rakennusaikana voi-
daan toteuttaa myös asiakkaan toiveita koskien kalus-
teita, koneita ja pintamateriaaleita. Muutoksista ja nii-
den hintavaikutuksista on sovittava hyvissä ajoin ennen 
kyseisten hankintojen toteutusta rakentajan kanssa. 

Asunnoissa saattaa esiintyä alaslaskuja ja koteloin-
teja, joita ei ole merkitty esittelypiirustuksiin. Kalus-
teiden ja hormien mitat saattavat vähäisessä määrin 
muuttua suunnittelusta. Havainnekuvien tarkoitus 
on esitellä kohteen ulkonäköä. Ne eivät ole suunni-
telma-asiakirjoja ja ne saattavat yksityiskohdiltaan ja 
väreiltään poiketa lopullisesta rakennuksesta.



Ota yhteyttä
KERROMME MIELELLÄMME LISÄÄ!

Taloykköset Oy 

Kuurnankatu 2, 80100 Joensuu 

ISMO LEPPÄNEN

Puh. 010 271 4690

ismo.leppanen@taloykkoset.fi

www.taloykkoset.fi


