
As Oy Oulun Sarvisuontie 19 A
As Oy Oulun Sarvisuontie 19 A on taloyhtiö, 
jossa on huomioitu energiatehokkuus. 
Huoneistojen lämmitysratkaisuna 
maalämmöllä toteutettava vesikiertoinen 
lattialämmitys ja kaikki kiinteä valaistus LED-
valotekniikalla. 
Autopaikkojen sähköistyksessä on huomioitu 
sähköauton latausmahdollisuus. 
Autotallit on mahdollista lämmittää sähkön ja 
ilmalämpöpumpun yhdistelmällä.



Koti asiakkaan toiveiden mukaan! 

Sisustusmateriaalit ja kalusteet ovat
korkeatasoisia. Valinnat voi tehdä
joko Topi Keittiön tai Puustellin
mallistoista.



Autopaikat huoneiston
edessä.

Avopaikka nurmikivetys.

Autokatos voidaan
muuttaa autotalliksi joko
kylmä tai puolilämmin.

Aidattu oma piha.

Lasikatettu terassi.



Kerrospohjat



Huoneistot 2, 6 ja 10

2h+kt+s, 55 m2 

myyntihinta 46.360 
velatonhinta 154.000

Autotalli lisähintaan
kylmä 5.000

puolilämmin 11.000



Huoneistot 3, 7 ja 11

3h+kt+s, 74,5 m2

myyntihinta 59.980
velatonhinta 199.660

Autotalli lisähintaan
kylmä 5.000

puolilämmin 11.000



Huoneistot 4, 8 ja 12

5h+kt+s, 102 m2

myyntihinta 80.400
velatonhinta 267.240

Autotalli lisähintaan
kylmä 5.000

puolilämmin 11.000



Huoneistot 1, 5 ja 9

4h+kt+s, 105,0 m2

myyntihinta 78.405
velatonhinta 260.295

Lisähinta autotalli
kylmä 5.000

puolilämmin 11.000

Poreamme terassille
3.500



Laadukkaat kodinkoneet, 
kalusteet ja materiaalit.



Kaikki kodinkoneet ovat valmiiksi asennettuja; 
kiertoilmauuni, induktioliesitaso, jääkaappi/pakastin tai 
jääkaappi ja pakastin, astianpesukone, mikroaaltouuni
sekä pesukone ja kuivausrumpu.

Erillinen liesituuletin ja ilmanvaihto!



Lauteet ja panelointi tervaleppää tai lämpöhaapaa. 
Asuntotyypin mukaisesti saunan ja pesuhuoneen
välinen seinä lasia. Harvian pilarikiuas.



MAALÄMPÖ ja ILMALÄMPÖPUMPPU
VUORENVARMA INVESTOINTI

Maalämpö on suomalaisiin oloihin sopivin lämmitysjärjestelmä; 
auringon maahan sitoutunutta lämpöä on saatavilla ympäri koko 
vuoden ja lämpöpumppu pystyy keräämään suurimman uusiutuvan 
energiamäärän. Lämmitys maksaa itsensä takaisin alhaisina 
energiakustannuksina, lämmitysjärjestelmää uusiessa voit säästää 
jopa 80 % energiassa.

Kaikista lämmitysmuodoista maalämpö on paras suoja kohoaville 
energiakustannuksille. Nimittäin maalämpöpumppu käyttää 
vähiten sähköä kylmimpinä talvipäivinä, kun pörssisähkö on 
kalleimmillaan.

Maalämpö on huolettomuutta ja erittäin suuri uusiutuvan energian 
osuus on taas ympäristöystävällisyyttä. 

Autotallit lämmitetään sähkön ja ilmalämpöpumpun yhdistelmällä.



Kivikkokangas on osa Hiukkavaaran
suuraluetta. Hiukkavaara on Oulun
kaupungin asuntokeskittymähanke, 

jonne on valmistunut pääasiassa
pientaloja. Peruspalvelut ovat

alueelle hyvät mm. useita
päiväkoteja, vuonna 2017 
valmistunut Hiukkavaaran

monitoimitalo, jossa mm. koulu ja 
kirjasto. Uusi K-market avattiin

kesäkuussa 2019 koulukeskuksen
viereen. Liikenneyhteydet ovat

parantuneet syksyllä 2016 avatun
uuden sillan myötä. Myllyojan

ostoskeskus sijaitsee muutaman
kilometrin päässä, jossa on kaksi

elintarvikekauppaa, terveyskeskus, 
aluekirjasto, apteekki ja posti. 

Hiukkavaaran suuralueen
monipuoliset ulkoilumahdollisuudet
tulevat vielä paranemaan, kun uusi

urheilualuekeskittymä
ulkoilualueineen ja 

sisäliikuntapaikkoineen valmistuu.



Loistavat 
ulkoilu ja 

retkeilyalueet 
aivan kotisi 

lähellä!



Omago yhteiskäyttöauto
asukkaiden käytössä.

Sate Rakennus on 
maksanut kahden

ensimmäisen vuoden
perusmaksun. Asukkaat

maksavat vain auton
käytöstä aiheuvan kulun.



Talotyyppi: Rakennuskohde käsittää rivitalohuoneistoja 12 kpl ja autokatoksia tai -talleja 12 kpl. 
Tontti: As Oy:llä on Oulun kaupungin vuokratontti Kivikkokankaan kaupunginosassa osoitteessa Sarvisuontie 19, 90670 Oulu. Tontti jaetaan
hallinnanjakosopimuksella As Oy Oulun Sarvisuontie 19 B –nimisen yhtiön kanssa.
Rakenteet:
Perustukset: Teräsbetoni
Alapohja: Teräsbetonilaatta
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 parketti (Tammi), ruiskupinnoitettu levykatto valk, seinät maalattu (F497) valk.
Kodinhoitohuone ja suihkutila: Lattia ja seinät laatoitettu, katto paneeli.
Sauna: Lattia laatoitettu, seinät paneeli tai lasi, katto paneeli ja lauteet esim. tervaleppä. Pilarikiuas (Harvia). Saunassa kuituvalot.
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 tai Puustellin mallistoa. Runko valkoinen. 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: jääkaappipakastin tai jääkaappi ja pakastinkaappi, mikroaaltouuni, astianpesukone,  
kalusteuuni, induktioliesitaso, pesukone ja kuivausrumpu.
Lämmitys:
Maalämpö, vesikiertoinen lattialämmitys. Huoneistokohtainen koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla. Puolilämmin autotalli sähkö/ilmalämpöpumppu.
Pihatyöt: 
Asemapiirroksen mukaan.
Aikataulu: 
Aloitus kesäkuu 2019. Sisäpuolet valmistuu elokuu 2020. Ulkopuoliset työt lokakuu 2020. 

Rakennustapaselostus, ennakkomarkkinointi



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


