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Yhtiö rakennetaan omalle tontille Kempeleen keskustan läheisyyteen.
Tähkälän uusi asuinalue. 

Yhtiöön tulee kaksi rivitaloa, joissa on yhteensä 9 asuntoa, joiden koot ovat 54,5 – 88,0 m2.
Kaikessa rakentamisessa huomioidaan ympäristö- ja energiaystävällisyys.

Lämmitysratkaisuna ekologinen ilma-vesilämpöpumppu.
Sähkön tuotannossa käytettään hyödyksi aurinkoenergiaa nykyaikaisella

aurinkokennojärjestelmällä.
Rakentaminen aloitetaan kesällä 2023 ja muuttamaan pääsee alku syksystä 2024.

Yhtiö on RS-kohde. 



2h+k+s, 54,5 m2

myyntihinta
77.900,00
lainaosuus
118.300,00
velaton hinta
196.200,00



3h+k+s, 73,0 m2

myyntihinta
102.200,00
lainaosuus
153.300,00
velaton hinta
255.500,00



4h+k+s, 84,5 m2

myyntihinta
112.500,00
lainaosuus
168.000,00
velaton hinta
280.500,00



4h+k+s, 85,5 m2

myyntihinta
115.000,00
lainaosuus
168.700,00
velaton hinta
284.000,00



VAIHTOEHTOINEN 
POHJA 4h+k+s

Tämä pohja voidaan
totetuttaa kaikkiin
kaksikerroksisiin

asuntoihin



4h+k+s, 88,0 m2

myyntihinta
118.600,00
lainaosuus
180.600,00
velaton hinta
299.200,00



Laadukkaat kodinkoneet ja kalusteet

Kalusteet Topi Keittiön mallistoa
Kalusteuuni
Induktioliesitaso
Integroitu mikroaaltouuni
Astianpesukone
Jääkaappipakastin tai erilliset
jääkaappi ja pakastinkaappi
Pesukone ja kuivausrumpu tai kuivaava
pesukone



Saunat ja kylpyhuoneet

Lauteet lämpökäsiteltypuu
Saunan ja pesuhuoneen välinen
seinä kokonaan lasia
Lattialaatta 10x10 harmaa
Seinälaatta valkoinen
Pilarikiuas



Yhtiöllä oma
tontti

Oma tontti luo turvaa
asumiskustannuksien

edullisuuteen



Aurinkoenergia

1. Aurinko paistaa paneeleihin säteilyenergiaa.
2. Aurinkopaneelit muuttavat säteilyenergian 
sähköenergiaksi.
3. Invertteri muuntaa sähköenergian hyödynnettävään 
muotoon.
4. Sähkö johdetaan sähköpääkeskukselle.
5. Paneeleiden tuottama sähkö käytetään kiinteistön omiin 
tarpeisiin.
6. Jos kiinteistössä ei kuluteta samaa määrää energiaa, joita 
aurinkopaneelit tuottavat, myydään sähkö valtakunnan 
verkkoon. 

Aurinkopaneelit ovat loistava tapa säästää energia-
kustannuksissa. Aurinkoenergia on puhdas ja uusiutuva 
energianlähde, joten se ei vaikuta ilmaston lämpenemiseen. 

Oikein suunniteltu, asennettu ja huollettu aurinkosähkö-
järjestelmä on turvallinen ja pitkäaikainen tapa tuottaa 
puhdasta energiaa

Aurinkopaneelien kestävyys ja luotettavuus ovat olleet 
tunnettuja jo vuosikymmeniä. 

Aurinkokeräimen hyötysuhdetta kylmissä olosuhteissa voi 
parantaa lämpöpumpun avulla.

Aurinkoenergian käyttöä Suomessa rajoittavat vuodenaika-
vaihtelut, 90 prosenttia energiasta saadaan maalis-syyskuun 
välisenä aikana.



Ilma-vesilämpöpumppu

Ilma-vesilämpöpumppu on hyvä ratkaisu etenkin silloin, kun ei 
voida tehdä maalämpöä.

Ilma-vesilämpöpumpun prosessiin tarvitaan sähköä, mutta se on 
määrältään hyvin pieni verrattuna muodostuvaan lämpöenergiaan. 

Vesi-ilmalämpöpumpun hyötyjä ovatkin:

Pumppu säästää lämmityskustannuksia jopa 50-60 %.

Se on ekologinen vaihtoehto lämmitykseen ja pienentää asumisen 
hiilijalanjälkeä

Lisää omavaraisuutta, jolloin et ole niin altis energiakustannusten 
nousulle

Ilma-vesilämpöpumpun toimintaperiaate:

1.Vesi-ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö kerää 
ulkoilman energiaa höyrystimeen.
2.Ulkoilman lämpöenergia muuttaa pumpun 
höyrystimen kylmäaineen kaasuksi.
3.Kun kaasuuntunutta kylmäainetta altistetaan 
paineelle, kaasu kuumenee, jolloin sillä voidaan 
lämmittää vettä.
4.Lämmin vesi ohjataan kiinteistön lämmitykseen 
ja käyttövedeksi.



Hyvä sijainti 
uudella alueella

Kempeleen keskusta 1 km
Peruskoulu 400 m
Lukio 400 m
Päiväkoti 400 m
Terveyskeskus 700 m
Kirkko 400 m



Rakenteet:
Perustukset ja alapohja: Teräsbetoni ja lämmöneristys 200 mm
Vesikatto: Huopakatto
Väliseinät: Gyprox, puu/metalliranka runko. 
Ulkoseinät: Puuverhottu, puu/betonirunkoinen
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 Tikkurilan valk.
Eteinen: Lattialaminaatti, ruiskupinnoitettu levykatto valk, seinä maalattu Tikkurilan valk.
Pesuhuone: Lattia ja seinät laatoitettu, katto paneeli.
Kodinhoitotila: Lattia laatta, seinät maalattu vaaleanharmaa ja katto paneeli.
Sauna:Lattia laatoitettu, seinät paneeli tai lasi, katto paneeli ja lauteet lämpökäsiteltypuu. Sähkökiuas (Mondex). 
WC: Lattia laatoitettu, ruiskupinnoitettu levykatto valk, seinät maalattu  Tikkurilan valk. 
Kalustovälit: Välitilanlevy.
Listat: Ovi-ikkunalista valkoinen, jalkalista mukailee lattiasävyä,  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 ja energia:
Ilma-vesilämpöpumppu, vesikiertoinen lattialämmitys, aurinkoenergia-järjestelmä. 
Pihatyöt: 
Asemapiirroksen mukaan.
Aikataulu: 
Aloitus kesä 2023. Valmistuminen syksy 2024. 
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