
KOTI KUTEN SINÄKIN

Asunto Oy
LAHDEN KOTIRÄÄTÄLI
Räätälinkatu 2-4, Lahti



Yksilöllisiä laatukoteja
Tyylikäs nykyaikainen taloyhtiö Kariston alueen palveluiden läheisyyteen. Kohteessa on laaja valikoima 
erilaisia koteja. Asuntojen sisustusratkaisuihin voit itse vaikuttaa. Kohteen suunnittelussa on otettu 
ympäristö- ja esteettömyysasiat huomioon ja varauduttu tulevaisuuteen mm. varustamalla taloyhtiö 
sähköauton latauspisteellä ja nopealla 100M internetyhteydellä. Kohteesta on useita asuntoja jo varattu.

VAPAAITA ASUNTOESIMERKKEJÄ

As Tyyppi m2 Myyntihinta  Yhtiölaina Kokonaishinta 

A3       2h + k + s        52,5 m2       77 000 €            77 000 €   154 000 €

A4        3h + k + s      64,5 m2       92 500 €            92 500 €   185 000 €

B6        4h + k + s + khh     87,0 m2       115 000 €            115 000 €   230 000 €

ESIMERKKIASUNTO A4

3h+k+s  |  64,5 m
2

Rakennustapaseloste
Kolme puuverhottua yksikerroksista rivitaloa, kaksi 
autokatosta, joista toiden yhteydessä jäte- ja 
ulkovälinetila. Kohteessa on Lahti Energian 
ympäristöystävällinen kaukolämpö vesikiertoisella 
lattialämmityksellä.

Talo A: ha. 251 m2, asuntoja 4 kpl 
Talo B: ha. 265 m2, asuntoja 3 kpl
Talo C: ha. 192,5 m2, asuntoja 4 kpl
Talousrakennus ja autokatosrakennus

Vuokratontti 3338 m2 – osoite Räätälinkatu 2-4, Lahti 
– Kariston alueella.

OHJELLINEN VARUSTELUETTELO: 

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



• Jokaisella huoneistolla on oma varastotila 
sisäänkäynnin vieressä. 
•  Talourakennuksen yhteydessä, lisäksi 
ulkovälinekatos ja jätekatos, jossa mahdollisuus 
nykyaikaiselle jätteiden lajittelulle.
• Jokaisella asunnolla on oma autokatospaikka. 

Yhteistilat:
• Tekninen tila on talon C yhteydessä.
• Jätekatos
• Ulkovälinekatos

Rakenteet:
• Betonianturat ja muuratut harkkosokkelit
• Alapohja teräsbetonia
• Kevyet väliseinät puurunkoisia kipsilevyseiniä
• Pesuhuoneiden seinät vesieristetään
• Ulkoseinät lämpöeristettyjä puuverhottuja puu-
runkoisia seiniä, sisäpuolella kipsilevyverhous, 
eristevahvuus 250mm
• Yläpohjassa puhallusvillaeristys n. 500mm 
• Vesikattona rivipeltikate

PINTAKÄSITTELYT JA VERHOILUT: 

Katot:
• Kuivien huonetilojen katot ovat valkoista sisustus-
paneelia
• Löyly- ja pesuhuoneen katot leppäpaneelia
• Varastojen katot kipsilevyä

Seinät:
• Olohuoneen ja eteisaulan seinät ovat maalattuja.
• Tuulikaapin, kodinhoitohuoneen, erillis-wc:n 
jakeittiön seinät ovat maalattuja.
• Makuuhuoneiden seinät ovat maalattuja, yhdessä
seinässä tehosteväri.
• Löylyhuoneen seinät ovat leppäpaneelia.
• Pesuhuoneiden seinät vesieristetään ja laatoitetaan.
• Keittiön ja kodinhoitohuoneen kalustevälitilat laa-
toitetaan.

Lattiat:
• Kuivien tilojen lattiat ovat tammiparkettia 
(sävyvaihtoehtoja)
• Pesu-, wc-, kodinhoito- ja löylyhuoneiden 
lattiatvesieristetään ja laatoitetaan
• Kaikissa huoneissa on vesikiertoinen lattialämmitys
• Eristetyssä varastossa betonilattia

Ikkunat ja ovet:
• Ikkunat ovat tehdasvalmisteisia energiatalou-
dellisia lämpöikkunoita, jotka ovat peittomaa-

lattu alumiiniosiltaan tummanharmaaksi ja 
sisäpuolisilta puuosiltaan valkoisiksi.

• Ulko-ovet ovat energiataloudellisia lämpöovia, 
jotka ovat peittomaalattu tumman harmaaksi.

• Ikkunoissa on sälekaihtimet ja verhotangot.
• Väliovet ovat tehdasmaalattuja valkoisia peiliovia.
• 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 rst tai valkoinen.
• Erillisuunit sekä keraaminen liesitaso.
• Asunnoissa A2, A3, C8, C9, C10 ja C11 
jääkaappipakastin,

asunnoissa A1, A4, B5, B6 ja B7 erillinen 
jääkaappi ja pakastinkaappi. 

• Astianpesukoneet kaikissa huoneistoissa
• Kaikissa pesuhuoneissa on termostaattisuihku. 
• WC:t varustetaan alapesusuihkuin, peilein ja al-
laskaapein.
• Huoneistoissa on pesukoneliitäntämahdollisuus

ja pyykkikaappi.
• Terassilasitus kaikissa huoneistoissa. 

LVI-Sähkötekniikka:
• Huoneistokohtaiset sähkön ja veden kulutusmittaukset
• Kaukolämpö, vesikiertoinen lattialämmitys
• Koneellinen huoneistokohtainen ilmanvaihto läm-
mön talteenotolla
• Saunoissa sähkökiuas, led-valaistus kaikissa sau-
noissa
• Jokaiselle huoneistolle oma taloyhtiön internet-liit-
tymä valokuidulla.

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


