
As Oy Limingan Hirvelänranta

Kuva edellisestä kohteesta



Ennakkomarkkinoinnissa

Taloyhtiö käsittää kaksi rivitaloa, joissa on yhteensä
10 asuntoa. Talot rakennetaan vuokra-tontille
osoitteeseen Hirvelänranta, 91900 Liminka. Lisäksi
rakennetaan autokatosrakennus, joissa on yhteensä
10 autopaikkaa, sekä kolme autopaikkaa ilman
lämmityspistoketta, jotka ovat vierasautopaikkoja. 
Lisäksi rakennetaan tekninen tila, taloyhtiön varastot, 
jätekatos ja leikkipaikka. Jokaisen asunnon yhteyteen
rakennetaan varasto ja terassi pohjapiirroksen
mukaan. Rakennustyöt aloitetaan kesällä 2019 ja 
arvioitu valmistuminen kesällä 2020.



2h+k+s 
45 m2



2h+k+s 
54 m2



3h+k+s 
70 m2



Puiston 
reunalle 
sijoittuva 

tontti



Electroluxin laadukkaat kodinkoneet; kalusteuuni, keraaminen 
liesitaso, jääkaappipakastin tai jääkaappi ja pakastin, 
astianpesukone.

Perinteinen erillinen liesituuletin!



Lauteet  lämpöhaapaa ja kuusi panelointi.
Asuntotyypin mukaisesti saunan ja pesuhuoneen välinen seinä lasia.



Energiatehokas ilmalämpöpumppu pientalon 
ilmanvaihtoon ja lämmitykseen

Poistoilmalämpöpumpun toiminta 
yksinkertaisesti kuvailtuna on 
seuraava: energia otetaan talteen 
lämpimästä sisäilmasta ennen kuin 
se puhalletaan ulos.

Poistoilmalämpöpumppu poistaa 
tunkkaista sisäilmaa ja siirtää 
poistoilman lämpöenergiaa 
käyttöveteen ja 
lämmitysjärjestelmään.

Poistoilmalämpöpumpulla säästät 
energiakustannuksissa jopa puolet 
verrattuna tavalliseen 
sähkölämmitykseen ja koneelliseen 
ilmanvaihtoon. 



Omago 
yhteiskäyttöauto 

asukkaiden 
käytössä



Sijainti lähellä Limingan 
keskustaa



Rakenteet:
Perustukset ja alapohja: Teräsbetoni ja lämmöneristys 200 mm
Vesikatto: Huopakatto
Väliseinät: Gyprox, puu/metalliranka runko. 
Ulkoseinät: Puuverhottu, puurunkoinen
Suihkutilan väliseinä: Vesieristetty puurunkoinen levyseinä tai kokolasiseinä. 
Ikkunat: Tehdasvalmisteiset puu alumiini ikkunat.
Ulko-ovet: Tehdasvalmisteiset puu ulko-ovet.
Väliovet: Tehdasvalmisteinen valkoinen laakaovi, pesuhuoneen ovi kosteantilan ovi.
Saunan ja suihkutilan ovi: Tehdasvalmisteinen kokolasinen ovi.
Varaston/teknisen tilan ovi: Tehdasvalmisteinen puu ulko-ovi.
Pintamateriaalit:  
Olohuone, makuuhuone, eteinen, keittiö, aula:Lattia laminaatti, ruiskupinnoitettu levykatto valk, seinät maalattu (F497) valk.
Pesuhuone: Lattia ja seinät laatoitettu, katto paneeli.
Sauna: Lattia laatoitettu, seinät kuusipaneeli tai lasi, katto kuusipaneeli ja lauteet lämpöhaapa. Sähkökiuas (Harvia). 
WC: Lattia laatoitettu, ruiskupinnoitettu levykatto valk, seinät osittain laatoitettu ja maalattu  (F497) valk. 
Kalustovälit: Välitilanlevy.
Listat:Tehdasvalmisteiset valkoiset listat, sauna, khh ja sh lista puun värinen ja ph:n ovi valkoinen muovilista.
Varasto: Lattia betonipinta ja seinät ei maalausta.
Kalusteet/varusteet:
Topi-kalustajan mallisto. Koukut ja wc paperitelineet valkoinen (primo), keittiössä rst allas ja laminaattipintainen työtaso. LVI kalustus standardi. Hanat 
(Oras), wc-istuin (IDO/Gustavberg).
Kodinkoneet:
Pohjapiirustusten mukaisesti Elektrolux tai vastaava, väri valkoinen.
Lämmitys:
Poistoilmalämpöpumppu, vesikiertoinen lattialämmitys. Huoneistokohtainen koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.
Pihatyöt: 
Asemapiirroksen mukaan.
Aikataulu: 
Aloitus syksy 2019. Sisäpuolet valmistuu elokuu 2020. Ulkopuoliset työt lokakuu 2020. 

Rakennustapaselostus



Yhteystiedot:

Rakentaja:
Sate Rakennus Oy 
Heinijärventie 6, 91950 
Temmes
myynti@saterakennus.fi
Sakari Koski p. 0400 681 806

Myynti:
Sp-Koti Oulu 
Kirkkokatu 10, 90100 Oulu
oulu@spkoti.fi, p. 010 322 3520
Pekka Suutarinen p. 0400 691 668
pekka.suutarinen@spkoti.fi


