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Haukiputaan
Etelärinne



Vaihtoehto A

2h+k+s, 54,5 m2

myyntihinta
68.328,00
lainaosuus
100.472,00
velaton hinta
168.800,00



Vaihtoehto B

2h+k+s, 54,5 m2

myyntihinta
68.328,00
lainaosuus
100.472,00
velaton hinta
168.800,00



3h+k+s, 73,0 m2

myyntihinta
92.661,00
lainaosuus
131.539,00
velaton hinta
224.200,00



Vaihtoehto A

4h+k+s, 88,0 m2

myyntihinta
115.148,00
lainaosuus
153.352,00
velaton hinta
268.500,00



Vaihtoehto B

4h+k+s, 88,0 m2

myyntihinta
115.148,00
lainaosuus
153.352,00
velaton hinta
268.500,00



Yhtiöllä 
oma tontti.



Laadukkaat kodinkoneet ja kalusteet

• Kalusteet Topi Keittiön mallistoa
• Kalusteuuni
• Induktioliesitaso
• Integroitu mikroaaltouuni
• Astianpesukone
• Jääkaappipakastin tai jää- ja pakastinkaappi
• Pesukone ja kuivausrumpu tai kuivaava pesukone



Saunat ja kylpyhuoneet

• Lauteet tervaleppä tai lämpöhaapa 
tai vastaava

• Saunan ja pesuhuoneen välinen seinä 
kokonaan lasia

• Lattialaatta 10x10 musta/harmaa
• Seinälaatta valkoinen
• Pilarikiuas



Energiatehokas ja 
ympäristöystävällinen maalämpö!

Maalämpö on suomalaisiin oloihin sopivin 
lämmitysjärjestelmä; auringon maahan sitoutunutta 
lämpöä on saatavilla ympäri vuoden ja lämpöpumppu 
pystyy keräämään suurimman uusiutuvan 
energiamäärän. 

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. 



Keskeinen sijainti 

• Haukiputaan keskusta 400 m
• Lähimmät kaupat 400 m
• Peruskoulu 300 m
• Lukio 300 m
• Päiväkoti 300 m



Kaikki Haukiputaan palvelut 
kävelymatkan päässä



As Oy Etelärinne ja As Oy Pappilanrinne



Rakenteet:
Perustukset ja alapohja: Teräsbetoni ja lämmöneristys 200 mm
Vesikatto: Huopakatto
Väliseinät: Gyprox, puu/metalliranka runko. 
Ulkoseinät: Puuverhottu, puurunkoinen
Saunan ja suihkutilan väliseinä: Kokolasiseinä. 
Ikkunat: Tehdasvalmisteiset puu alumiini ikkunat.
Ulko-ovet: Tehdasvalmisteiset puu ulko-ovet.
Väliovet: Tehdasvalmisteinen valkoinen laakaovi.
Saunan ovi: Tehdasvalmisteinen kokolasinen ovi.
Varaston/teknisen tilan ovi: Tehdasvalmisteinen puu ulko-ovi.
Pintamateriaalit:  
Olohuone, makuuhuone, eteinen, keittiö, aula: Lattialaminaatti, ruiskupinnoitettu levykatto valk, seinät maalattu (F497) valk.
Eteinen: Lattia parketti, ruiskupinnoitettu levykatto valk, seinä maalattu (F497) valk.
Pesuhuone: Lattia ja seinät laatoitettu, katto paneeli.
Kodinhoitotila: Lattia laatta, seinät maali ja katto paneeli.
Sauna:Lattia laatoitettu, seinät paneeli tai lasi, katto paneeli ja lauteet lämpöhaapa tai tervaleppää tai vastaava. Sähkökiuas (Mondex). 
WC: Lattia laatoitettu, ruiskupinnoitettu levykatto valk, seinät 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:
Maalämpöpumppu, vesikiertoinen lattialämmitys. Huoneistokohtainen koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla. Varasto sähkölämmitys.
Pihatyöt: 
Asemapiirroksen mukaan.
Aikataulu: 
Aloitus kesä 2022. Valmistuminen syksy 2023. 

Alustava rakennustapaselostus 20.4.2022




