
KOTI KUTEN SINÄKIN

Asunto Oy
PENTTILÄN SÄRMÄ, JOENSUU
Penttilänkatu 60, Joensuu



Järkineliöitä keskeisellä paikalla
Särmikäs nykyaikainen kerrostalo Penttilään. Täällä kaikki olennainen on lähellä: ihan vieressä sijaitsee
ammattikoulu, Penttilän palvelut uusine marketteineen ja kauniit Pielisjoen rantamaisemat.
Keskussairaalalle on alle kilometrin kävelymatka ja Joensuun torillekin uuden Ylisoutajan sillan kautta vain
1,7 kilometriä. Lähistöllä sijaitsee paljon työpaikkoja ja suoraan kotiovelta pääset ulkoilemaan Kuhasalon
lenkkipoluille tai tyylikkääseen ruusupuistoon. Asunnot soveltuvat hyvin esim. ensiasunnoiksi tai sijoittajille.

ASUNTOTYYPIT:

 Tyyppi m2 Myyntihinta  Yhtiölaina Kokonaishinta

 1h + kt 	 24,5 m2             42800 €            64200 €               107 000 €

 1h + kt + alk 	 34,5 m2 48800-52400 € 73200-78600 € 122 000-131 000 €

  2h + kt + s + (tai vh)     39 m2     55600-59600 €           83400-89400  €           139 000-149 000 €

ESIMERKKIASUNTO 6,12,18 JA 24
1h+kt+alk  |  34,0 m2

Rakennustapaseloste
Yksi betonirunkoinen 5-kerroksinen kerrostalo ja 
erillinen varasto-autokatos, jonka yhteydessä jäte- ja
ulkovälinetila. Kohteessa on Fortumin ympäristöys-
tävällinen kaukolämpö.

Asuinrakennus: ha. 819 m2, asuntoja 25 kpl

Talousrakennus

Oma tontti  – osoite Penttilänkatu 60, Joensuu –
rauhallisella paikalla Penttilän kehittyvällä alueella.

OHJELLINEN VARUSTELUETTELO:

Pihatyöt ja ulkovarusteet:
• Autopaikoitusalueet ja pihatiet ovat murske-

pintaisia.
• Nurmialueet ja istutukset tehdään asemapiirrok-

sen mukaan.

ismole
Leima



• Jokaisella huoneistolla on oma lämmin varastotila
 1.kerroksessa, lisäksi ulkovälinekatos ja

jätekatos ja syväkeräysastiat, joissa mahdollisuus
nykyaikaiselle jätteiden lajittelulle.

• Erillisillä osakkeilla 10 autokatosta ja 9 pihapaikkaa
Yhteistilat:
• Talon 1. kerroksessa on yhteinen pyykinpesutila
• Tekninen tila on talon 1. kerroksessa
• Jätekatos ja ulkovälinekatos talousrakennuksessa

Rakenteet:
• Betonianturat ja -sokkelit
• Alapohja ja välipohjat teräsbetonia
• Kevyet väliseinät puurunkoisia kipsilevyseiniä
• Ulkoseinät lämpöeristettyjä betonisia SW-
	 elementtiseiniä
• Yläpohjassa kovavillaeristys
• Vesikattona bitumikermikate

PINTAKÄSITTELYT JA VERHOILUT:

Katot:
• 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 leppäpaneelia.
• 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:
• 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 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 sekä keraaminen tai
induktioliesitaso.
• Asunnoissa jääkaappipakastin,

 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
• Kaukolämpö, vesikiertoinen patterilämmitys
• 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


