Asunto Oy Mantelipilvi – 8 erillistaloa
Mantelipilvi 5, 90830 Haukipudas

Arkkitehti Juha Paanasen suunnittelema moderni asuinpientaloyhtiö rakentuu Oulun kaupungin
vuokratontille Haukiputaan Holma-Haapajärven asuinalueelle.
Rakentajana toimii laadustaan ja referensseistään tunnettu Rakennuspalvelu Kokko Oy.
Suunnittelemme talot yhteistyössä arkkitehtitoimiston kanssa ja kiinnitämme huomiota laatuun
suunnittelusta alkaen. Käytämme laadukkaita materiaaleja ja nykyaikaisia työmenetelmiä.
Asunto Oy Mantelipilvi muodostuu 8 erillispientalosta, joissa on kahden auton autokatos asunnon
yhteydessä asemakuvan mukaisesti. Jokaisessa huoneistossa on oma varasto, joka sijaitsee
autokatoksen yhteydessä. Tekninen tila, jätekatos, ulkovälinevarasto, viher- ja liikennealueet sekä
huoltopiste toteutetaan asemapiirustuksen mukaisesti. Jokaisessa asunnossa on koko huoneiston
kattava vesikiertoinen lattialämmitys.

Sammaltie 14, 90620 Oulu

020 730 5727

www.rakennuspalvelukokko.fi

2

PALVELUT

-

Länsituulen koulu, päiväkoti, tekonurmi, kaukalo ja tenniskenttä tien toisella
puolella
Useita päivittäistavarakauppoja kahden kilometrin säteellä
Haukiputaan keskustan palvelut kilometrin päässä
Oulun keskustaan 22 km
4-tie muutaman kilometrin päässä
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ASUNTOJEN VARUSTEET

Sisutuksen vakiomallit on mietitty näyttäväksi ja laadukkaaksi kokonaisuudeksi, mutta omilla valinnoilla on
mahdollista muuttaa kotia yksilölliseksi.
Ostajalla on mahdollisuus vaikuttaa sisäpuolen pintamateriaaleihin, jos hän on varannut kohteen riittävän ajoissa.
-

oma piha

-

asfaltoidut ja viimeistellyt piha-alueet

-

katettu terassi, lasitusmahdollisuus

-

isot ikkunat terassille

-

Puustellin kalusteet

-

lattia- ja seinämateriaalien valintamahdollisuus

-

led-valaistus

-

lämpöhaapalauteet
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ASUNTOJEN SIJOITTUMINEN TONTILLE

MYYNTIHINNAT
ASUNTO
A1
A2
A3
B4
B5
B6
B7
B8

TYYPPI
4h + kt + s
4h + kt + s
5h + kt + s
4h + k
3h + k
3h + k
3h + k
5h + k
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PINTA-ALA
100
100
112
97,5
83,5
83,5
83,5
110

VELATON MYYNTIHINTA
225 000,0 €
225 000,0 €
240 000,0 €
220 000,0 €
195 000,0 €
204 700,0 €
204 700,0 €
236 000,0 €
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LAINAOSUUS MYYNTIHINTA
135 000,0 €
90 000,0 €
135 000,0 €
90 000,0 €
144 000,0 €
96 000,0 €
132 000,0 €
88 000,0 €
117 000,0 €
78 000,0 €
117 000,0 €
87 700,0 €
117 000,0 €
87 700,0 €
141 600,0 €
94 400,0 €
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POHJAKUVAT

Myyntihinta 225 000,0 €

Myyntihinta 240 000,0 €
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Myyntihinta 220 000,0 €

Myyntihinta 204 700,0 €
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Myyntihinta 236 000,0 €
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TERVETULOA KOTIIN!
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RAKENNUSTAPASELOSTE
YLEISTÄ
Asunto Oy Mantelipilvi muodostuu 8 erillispientalosta, joissa on kahden auton autokatos asunnon yhteydessä
asemakuvan mukaisesti. Jokaisessa huoneistossa on oma varasto, joka sijaitsee autokatoksen yhteydessä.
Tekninen tila, jätekatos, ulkovälinevarasto, viher- ja liikennealueet sekä huoltopiste toteutetaan
asemapiirustuksen mukaisesti. Jokaisessa asunnossa on koko huoneiston kattava vesikiertoinen lattialämmitys.
Kohde sijaitsee Haukiputaalla osoitteessa Mantelipilvi 5.
RAKENTEET
PERUSTUKSET JA ALAPOHJA
Perustukset tehdään paikan päällä valaen teräsbetonirakenteisina rakennesuunnitelman mukaisesti.
Teräsbetoninen maanvarainen lattialaatta toteutetaan rakennesuunnitelman mukaisesti.
JULKISIVUMATERIAALI, YLÄPOHJA JA VESIKATE
Ulkoseinien pääasiallisena materiaalina on puupaneeliverhous. Muut täydentävät materiaalit tehdään
julkisivupiirustusten mukaisesti. Yläpohjassa on kantava ristikkorakenne lämmöneristyksineen. Katemateriaalina
käytetään kumibitumikermiä.
VÄLISEINÄT
Asuntojen sisäväliseinät ovat puu- kipsilevyseiniä, joissa on äänieristevilla. Pesuhuoneiden seinät vesieristetään.
IKKUNAT JA OVET
Ikkunat ovat sisään avautuvia puualumiini-ikkunoita, osa mahdollisesti kiinteitä puualumiini-ikkunoita.
Avattavissa ikkunoissa on valkoiset sälekaihtimet. Terassien ovet ovat lasiaukollisia ulospäin aukeavia ovia.
Ulkopuoliset osat käsitellään värisuunnitelman mukaisesti. Pääsisäänkäyntien ja varastojen ovet ovat
arkkitehtisuunnitelman mukaiset. Väliovet ovat valkoisia tehdasmaalattuja laakaovia. Pesuhuoneessa on
roiskevesisuojattu valkoinen laakaovi.
TERASSIT
Asuntojen terassit toteutetaan pohja- ja julkisivupiirustusten mukaisesti. Terassien lattiat tehdään
terassilaudasta. Terassien varustukseen sisältyy pistorasia ja ulkovalo.
PINTAMATERIAALIT
LATTIAPÄÄLLYSTEET
Keittiössä, olohuoneessa, makuuhuoneissa ja vaatehuoneessa on laminaatti. Pesuhuoneessa, saunassa,
kodinhoitohuoneessa ja wc:ssä on laatoitus. Eteiset laatoitetaan osittain.
SISÄSEINÄT JA -KATOT
Asuntojen huonetilojen seinät tasoitetaan ja maalataan sisustussuunnitelman mukaisesti. Pesuhuoneen seinät
laatoitetaan seinälaatalla. Keittiön välitiloissa on valkoinen laminaatti. Saunojen puupaneeliseinät
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ja katot on valittavissa 3:sta väristä (valkoinen, harmaa ja musta). Pesuhuoneen puupaneelikatto tehdään
samaan sävyyn saunan paneelin kanssa. Muiden tilojen sisäkatot ovat valkoista mdf-paneelia.
KALUSTEET JA VARUSTEET
Asunnoissa on tehdasvalmisteiset Puustelli - kalusteet erillisen kalustesuunnitelman mukaisesti. Wcpesualtaiden yläpuolelle asennetaan peilikaappi/peili ja alapuolelle allaskaappi. Pesuhuoneissa on erillinen
kattovalaisin ja suihkuseinä pohjakuvan mukaisesti. Asuntoihin kuuluu wc-varusteina pyyhekoukut ja
paperitelineet. Saunojen lauteet ovat lämpökäsiteltyä haapaa. Asuntojen valaistus toteutetaan pääosin ledvaloilla.
KONEET JA LAITTEET
Asunnoissa on tasoon upotettava induktiokeittotaso, kalusteisiin asennettava erillisuuni, jääkaappi ja pakastin
tai yhdistelmäkaappi sekä astianpesukone ja varaus mikroaaltouunille, pohjakuvien mukaisesti. Kodinkoneet
ovat väriltään valkoisia. Pesuhuoneissa tai kodinhoitohuoneessa on tilavaraus pyykinpesukoneelle ja
kondensoivalle kuivausrummulle. Saunoissa on sähkökiuas.
MUUT
TALOTEKNIIKKA
Asuinrakennukset liitetään kaukolämpö verkkoon ja lattiassa vesikiertoinen lattialämmitys. Rakennuksissa on
huoneistokohtainen koneellinen, lämmöntalteenotolla varustettu tulo- ja poistoilmanvaihto, huoneistokohtainen
vedenmittaus ja vedenkulutusta pienentävät wc-istuimet. Huoneistoihin rakennetaan laajakaistajohdotus, joka
mahdollistaa huoneistokohtaisen internet liittymän ottamisen. Asuntoihin hankitaan kiinteistökohtainen kaapeli
tv-järjestelmä.
PIHATYÖT JA ULKOVARUSTEET

Tontin yhteiset oleskelualueet, istutukset, nurmialueet, pihakäytävät sekä pihan varusteet toteutetaan
asemapiirustuksen mukaisesti.
HUOMAUTUKSET

Tämä rakennustapaseloste on laadittu ennakkomarkkinointivaiheessa ja myyjä varaa oikeuden muuttaa siinä
annettuja tietoja. Asuntokaupan sisältö ja ehdot täsmentyvät lopullisissa myyntiasiakirjoissa. Kohteen
perspektiivikuvan tarkoitus on havainnollistaa kohteen ulkonäköä. Se ei ole suunnitelma-asiakirja ja saattaa
yksityiskohdiltaan poiketa lopullisesta rakennuksesta. Asunnoissa saattaa esiintyä vähäisiä alas laskuja ja
kotelointeja, joita ei ole merkitty esittelypiirustuksiin. Kalusteiden ja hormien mitoitus tarkistetaan työmaalla ja
niiden mitat saattavat vähäisessä määrin muuttua suunnitellusta. Mahdollista terassilasitusta ei ole suunniteltu
kaikilta osiltaan vesi- ja ilmatiiviiksi rakenteeksi. Piirustuksissa katkoviivalla esitetyt kalusteet ovat varauksia ja
ne eivät sisälly asunnon hintaan. Myyjällä on oikeus vaihtaa kauppanimikkeillä mainittuja tuotteita toisen
valmistajan vastaaviin tuotteisiin.
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KOHTEEN MYYNTI JA LISÄTIEDOT

Pekka Kokko
044 5621 337
pekka@rakennuspalvelukokko.fi
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Juho Kokko
050 5367 324
juho@rakennuspalvelukokko.fi
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