
HUONEISTOJEN VIIMEISTELY JA VAKIOVARUSTUS 

  
Huone  Lattia   Seinät   Katto  

Eteinen  Parketti   Maalattu kipsilevy Ruiskutasoitus/ puupaneeli 

OH  Parketti  Maalattu kipsilevy Ruiskutasoitus/ puupaneeli 

K  Parketti  Maalaus/Keraaminen laatta  Ruiskutasoitus/ puupaneeli  

WC  Keraaminen laatta  Maalattu kipsilevy  Maalattu kipsilevy  

MH  Parketti  Maalaus/Tapetointi  Ruiskutasoitus  

KH  Keraaminen laatta  Keraaminen laatta  Panelointi  

S Keraaminen laatta  Panelointi   Panelointi  

Portaat ovat rungoltaan metallia ja askelmat lattiansävyyn värjättyä koivua. 

Lautaparketti on kolmisauvainen Tammiparketti, josta kolme käsittelyä, Valkolakattu, Rustiikki ja Natural 
Kalusteet ja komerot ovat tehdasvalmisteisia kiintokalusteita. Asuinhuoneiden komero-ovet ovat peili 
liukuovia. Keittiökalusteiden ovet ovat pääosin mdf-levystä valmistettuja maalattuja ovia. Tasoon upotetut 
pesualtaat ovat komposiittia.  

Työpöytätasot ovat suorareunaista laminaattia. Keittiön varustukseen kuuluu 60 cm liesi keraamisella tasolla, 
asunnosta riippuen 60 cm  levyinen astianpesukone, liesikupu tai integroitu liesituuletin. Kaikki asunnot 
varustetaan jääkaappipakastimella ja suuremmat asunnot erillisillä jää- ja pakastinkaapeilla.  

Pesuhuoneessa ja erillisessä WC:ssä on allas ja allaskaappi sekä kalustepeilikaappi tai tasopeili. 
Pyykinpesukoneliitäntä ja tilavaraus pyykinpesukoneelle sijaitsee pesuhuoneessa. Pesuhuoneen katossa on 
upotetut valaisimet. Saunassa Wc-tilassa ja kylpyhuoneessa on sähkövastuksella varustettu lattialämmitys. 
Saunan panelointi, lauteet, askelmat ja kaiteet ovat lämpökäsiteltyä haapaa, tukirakenteena höylätty 
havupuu. Vesipisteiden hanat ovat  Hans Grohen –mallistosta.  

Asuntojen Upgrade vaihtoehdot. 

Lautalattiat, 
Lankkuparketti 
Tapwell hanat erikoisväreissä 
Kivitasot 

TALOYHTIÖN TIEDOT 
  

Osoite   
As. Oy Vätin Puisto Turku, Rauninaukio 4, 20300 Turku  

Yleistä   
Yhtiö muodostuu kolmesta puutalosta. Yhteensä 16 asuntoa, joiden koot vaihtelevat 63-135 m2 
Rakennusten kellareissa sijaitsevat irtaimistovarastot, ulkoiluväline- ja lastenvaunuvarastot. Yhtiöllä on 8 
autopaikkaa, jotka myydään erillisinä osakkeina. Kaikki autopaikat on varustettu sähköauton 
latauspistokkeella. Jokaisen asunnon edessä on oma pihaterassi.  

Arvioitu valmistuminen kesä 2019.  



Kaava      
Alueella on voimassa oleva asemakaava 

Jätehuolto  
Yhtiöllä on jätehuoltosopimus Remeon kanssa. 

Talotekniikka  
Yhtiössä on kaukolämmöllä toimiva vesikiertoinen patterilämmitys. Pesuhuoneissa on  
sähkövastuksin toimiva lattialämmitys. Huoneistokohtainen poistoilmanvaihto, samoin kylmän ja  
lämpimän veden mittaus. Yhtiö on liitetty antenni-TV verkkoon.  
Asunnot varustetaan valokuituyhteydellä, joka mahdollistaa 
nopeat tietoliikenneyhteydet.  

Energialuokka Rakennuksen laskennallinen energialuokka on ÖÄÅ.  

Tontti   
As. Oy Vätin Puisto Turku sijaitsee yhtiön omistamalla tontilla.  

RAKENTEET JA TEKNIIKKA 

Perustukset ja alapohja               
Maanvarainen perustus. Sokkelit tiiltä/kiveä. Rossipohja, tuulettuva kellari. Laudoitus, purueriste 

  
Runko -ja ulkoverhous      
Rakennus on hirsirunkoinen. Hirsirungon ulkopinnalla tuulensuojalevy, rimoitus,  tuuletusrako sekä 
julkisivulaudoitus. Hirsirungon sisäpuolella on pystykoolaus, lisäeristys  50-70mm (puhallus Ekovilla),   
sekä kipsilevy. 

Yläpohja  
Katon rakenteena alkuperäinen vahvistettu hirsirunko. Konesaumattu peltikatto, umpilaudoitus,  
nykynormien mukaiset tuuletusvälit, eristeenä 150mm polyuretaanieriste, koolaus ja maalattu kipsilevy.  
Kattoikkunat Velux. 

Huoneistojen väliset seinät 
Huoneistojenväliset seinät ovat 2 x puurunkoisia tuplakipsilevyseiniä, jotka täyttävät 55db äänieristävyys -
sekä EI30 palovaatimukset.  

Kevyet väliseinät 
Huoneistojen sisäiset kevyet seinät ovat levyrakenteisia puurunkoisia kipsilevyseiniä. 

Ikkunat  
Huoneistoissa 3-lasisia tehdasvalmisteisia, lämmön- ja ääneneristysnormit täyttäviä puuikkunoita.  
Alakerran isommissa ikkunoissa sälekaihtimet. Velux ikkunoissa pimennysverhot. 

Ulko-ovet  
Ulko-ovet ovat tehdasvalmisteisia teräspalkki jäykistettyjä lämpöovia.  
Ovet on varustettu Abloy lukitusjärjestelmällä. 

Kevyet väliovet 
Huoneiden väliovet ovat tehdasmaalattuja peiliovia. 



LVI Huoneistokohtainen vesikiertoinen patterilämmitys. 
Huoneistokohtainen vedenmittaus. 
Asuntokohtainen koneellinen poistoilmanvaihto. WC-istuinten yhteydessä on bide -suihkut ja 
käsienpesualtaat. 
WC-istuimet ovat Gustavsberg-sarjan kaksoishuuhtelulla  
varustettuja istuimia. 
Hanat ja sekoittajat ovat Hans Grohe-merkkisiä. 

Sähkö Sähkön kulutus mitataan huoneistokohtaisesti. 
Antenni- ja puhelin/atk-pistorasiat sijoitetaan sähkökuvien mukaan. 
WC:ssä peilikaappi valaisimella. 
Asunnoissa on sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet. 
Kiinteistössä on valokuituyhteys sekä antenniverkko 
Kylpyhuoneessa sekä saunassa sähköinen lattialämmitys termostaatilla. 

Tekniikka  Kiinteistöt ovat kaukolämmössä. 
Runkoviemärit on sukitettu, muu viemäröinti sekä asuntokohtaiset vesijohdot uusittu 
muoviputkella. 

  


