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Tämän myyntiesitteen tiedot ovat suuntaa antavia ja kuvat eivät välttämättä vastaa täysin lopullista toteutusta.
Asunnonostajan tulee tutustua myyntiasiakirjoihin ja vahvistettuihin suunnitelmiin kauppakirjan allekirjoittamisen
yhteydessä. Lopulliset yksityiskohdat on määritelty myyntiasiakirjoissa. Tämä esite perustuu tilanteeseen 17.3.2021.

Asunto Oy
Espoon Ateljeeasunnot I ja II

Asuntojen sisääntulokerroksessa on korkea 
olohuone ja huoneiston levyinen terassiparveke 
varastolla, moderni avokeittiö ruokailutilalla 
sekä kylpyhuone. Yläkerrassa on makuutilat 
josta avaruuden tuntu jatkuu edelleen oleske-
lutiloihin ja ulos metsämaisemaan. Asuntoihin 
on valittavana juuri sinun näköisesi sisustustyyli 
tyylikkäistä materiaalivaihtoehdoista.
 
Asunto Oy Espoon Ateljeeasunnot I ja II taloyh-
tiöihin rakentuu neljä rivitaloa, yhteensä 20 huo-
neistoa. 14 kpl 40 m2 1-2h huoneistoja ja 6 kpl 
59 m2 2-3h huoneistoja sekä 24 kpl osakkeina 
myytäviä lämpöpistokkeellisia autopaikkoja.
 
Rakennusten ulkoseinärakenteet ovat 270 mm 
vahvaa pohjoisen Pellopuun lamellihirttä. Ra-
kennusmateriaalina hirsi on ehdotonta eliittiä. 

Sitä on kaunis katsella ja tunnelma on käsin-
kosketeltava. Hirsi on terveellinen ja samalla 
kaikista ympäristöystävällisin ja ekologisin 
vaihtoehto.
 
Taloyhtiön lämmitysmuotona on maalämpö. 
Huoneistokohtainen lämmönjakelu toteutetaan 
vesikiertoisena lattialämmityksenä. Yhtiössä on 
ulkopuolinen isännöinti ja huoltoyhtiö, asunto-
kohtaiset lämpimät irtainvarastot, saunaosasto 
kerhohuoneella, ulkoiluvälinevarasto ja lasten 
leikkipaikka. Tontti on vuokrattu Espoon kaupun-
gilta pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.
 
Bassenmäki on viehättävä asuinalue Kauklah-
den palveluiden ja juna-aseman läheisyydessä. 
RS-kohde. Arvioitu valmistuminen 6/2022.

Tyylikkäät LOFT-rivitalohuoneistot! Persoonalliset tilaratkaisut ja hirsi rakennusmateriaalina 

luovat asunnoille viehättävää tunnelmaa. Asunnot kruunaa 5,7 m korkea olohuone suurilla 

lähes lattiasta kattoon yltävillä ikkunoilla, jotka avautuvat kauniiseen metsämaisemaan.
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Panosta viihtyvyyteen ja
omaan elämäsi laatuun
– valitse ekologisesti ja vastuullisesti tuotettu hirsihuoneisto

Maailma kaupungistuu ja elämänrytmi on entistä 
kiihkeämpi. Moni kaipaa kiireisen arjen vasta-
painoksi luonnon palauttavaa voimaa, aitoja 
materiaaleja ja oman kodin rauhaa. Viihtyisä ja 
terveellinen hirsitalo luo erinomaisen perustan 
hyvälle elämälle.

Hirsitalon terveysvaikutukset ovat olleet tiedossa 
jo pitkään. Hirsitalot ovat rakenteiltaan tiiviitä, 
mutta luontaisesti hengittäviä. Massiivipuun ja 
modernin rakennusteknologian ansiosta hirsitalon 
ilmankosteus pysyy ihanteellisella tasolla ja sisäil-
ma hyvänä.

Puu on rauhoittava elementti ja tekee hyvää 
myös mielelle. Harmoniset tilat, kauniit materiaalit, 
puhdas sisäilma ja laadukkaimman suomalaisen 
puun hento tuoksu tuovat arkeen rauhaa. Kiire 
vähentyy, kun kotonakin on hyvä olla. Kun talossasi 
on hirrestä rakennettu sydän, tiedät tehneesi valin-
nan joka vaikuttaa sinun ja perheesi hyvinvointiin 
tulevaisuudessa joka päivä.

Hirsi on ihmeellinen rakennusmateriaali. Se on kau-
nis katsella ja miellyttävä koskettaa. Se on terveel-
linen ja samalla kaikista ympäristöystävällisin ja 
ekologisin vaihtoehto. Sen lämmönvaraus ja -ta-
sauskyky on erinomainen. Materiaali, joka huolehtii 
hyvinvoinnistasi ja kodin sisäilmasta puolestasi. 

Puun kestävyys on testattu jo kasvuvaiheessa 
Suomen metsissä – niin sateessa, myrskyissä, 
kuivuudessa kuin paukkupakkasissakin. Sisukas 
helmenhohtava kuusi, jota sää ja vuodenajat ovat 
koulineet vuosikymmenten ajan.

Hirrestä rakennettu koti on paitsi esteettinen myös 
ekologinen valinta. Hirsitaloissa on tutkitusti ter-
veellinen sisäilma.

VAALEA JA MODERNI PINTA

Hirsi valmistetaan ainoastaan arktisissa oloissa 
kasvavasta siperiankuusesta (Picea obovata). 
Siperiankuusi on valikoitunut hirren raaka-aineeksi 
sen erinomaisten, skandinaavisten ominaisuuksien 
vuoksi. Siperiankuusi on elinvoimainen, pohjoisessa 

kasvava havupuu ja vastoin nimeään kasvaa 
myös Siperian ulkopuolella Pohjoismaissa. 

Pohjoisessa kasvava puu on etelän puuta tiuk-
kasyisempää ja halkeilu on vähäisempää.

Kuusi on materiaalina kovaa puuta ja kauttaaltaan 
tasaisen vaaleaa. 

HENGITTÄVÄ JA KOSTEUTTA TASAAVA RAKENNE

Viihtyisä hirsitalo hengittää sekä tasaa luontaisesti 
lämpöä ja kosteutta. Luontaisesti eristävä ja hen-
gittävä hirsirakenne tarjoaa yhdessä paketissa ta-
lon rungon sekä sisä- ja ulkopinnat. Hirsi sopeutuu 
monenlaisiin tilanteisiin ja ilmanvaihteluihin. 

Oikein käytettynä ja käsiteltynä yksiaineiseen 
hirteen ei kerry kosteutta ja sisäilmaongelmia ai-
heuttavia mikrobeja. Hirren lamelleissa käytettävä 
liima ei muodosta vesitiivistä kalvoa, sillä se on 
hengittävää ja formaldehydivapaata kansainväli-
sesti sertifioitua liimaa. 

Hirsirakentamisella on positiivinen hiilikädenjälki. 
Kun täysikasvuinen puu kaadetaan hoidetusta 
talousmetsästä hirreksi, hirteen varastoitunut hiili 
pysyy sitoutuneessa muodossa hirren koko elin-
kaaren ajan. Samalla nuori, voimakkaasti kasvava 
puu pitää talousmetsän hiilinielun tehokkaana. 
Hirsikoti on mittava sitoutuneen hiilen varasto. Hirsi 
on äärimmäisen vastuullinen valinta, paras tapa 
toteuttaa lähemmäksi hiilineutraalia tapaa tuottaa 
vastuullista asuntotuotantoa.

Vastuullisesti tuotetun puun käyttö rakennusmate-
riaalina säästää luonnonvaroja ja hidastaa ilmas-
tonmuutosta. Ekologisesti ja sosiaalisesti vastuulli-
sesti tuotettu hirsikoti täyttää puun alkuperäketjun 
hallintaa osoittavan PEFC 2002:2013 -sertifikaatin 
vaatimukset, mistä osoituksena tuotteesta löytyy 
PEFC-merkintä.

Hirsirakentaminen on nopeaa ja vastuullista rea-
gointia tulevaisuuden ilmastokysymyksiin, olette 
tehneet hienon valinnan valitessanne kodiksenne 
ekologisesti kestävän hirsihuoneiston.
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Rakennustapaseloste
Kaupunginosa: Kauklahti
Osoite: Bassenraitti 1 02780 Espoo
Kiinteistötunnus: 49–44–57–1
Tontin pinta-ala: 2721 m2

YLEISTÄ

Rakennuskohde

Asunto Oy Ateljeeasunnot sijoittuu Espoon Kauklah-
den kaupunginosaan korttelin 44057 tontille nro. 1. Ta-
loyhtiö koostuu neljästä parvellisesta hirsirunkoisesta 
rivitalosta, joista yhdessä on kellarikerros. Huoneisto-
jen kokonaismäärä on 20 kpl.

A-talon kellarikerroksessa sijaitsevat huoneistoihin 
kuuluvat lämpimät irtaimistovarastot, yhteiset ulkoi-
luvälinevarastot sekä tekninen tila. Tila toimii samalla 
myös väestönsuojana. A-talon kellarikerroksesta löy-
tyvät lisäksi taloyhtiön yhteinen sauna- ja kerhotila.

Jätteiden lajittelupisteet (3 kpl.) on sijoitettu jokaisen 
autopaikoitusalueen yhteyteen. Lasten leikkipaikka 
sijoittuu A-talon ja tontin kaakkoisrajan väliselle pi-
ha-alueelle.

Tontti

Tontin kokonaispinta-ala on 2721 m2. Rakennuspaikan 
yhteenlaskettu rakennusoikeus on 1088,4 kem2. Raken-
nuspaikalla on voimassa oleva asemakaava. Asunto 
Oy Ateljeeasunnot on vuokratonttinen yhtiö.

RAKENTEET

Katto

Vesikatto on puuristikkorakenteinen epäsymmetrinen 
harjakatto. Vesikatteena on tumman harmaa pelti-
kate.

Yläpohja

Yläpohja on puurankarakenteinen ja se on jaettu 
huoneistojen osalta omiin EI30 paloalueisiin. Lämmö-
neristeenä on puhallettava ekovilla sekä eristelevy.

Välipohjat

Välipohjien runkona on kiinteä puurakenne, jota ei ole 
sidottu kiinteästi painuvaan hirsirakenteeseen. Sen 
tuenta toteutetaan kantavasta laatasta teräspalkkien 
ja -pilareiden avulla.

Alapohja

A-, C- ja D-taloissa maanvarainen paikalla valettava 
teräsbetonilaattarakenne. B-talossa tuulettuva ala-
pohja sokkelielementti- ja ontelolaattarakenteella.

A-talon kellarikerroksen yläpohja toteutetaan ontelo-
laattarakenteella.

Perustukset

Rakennukset perustetaan rakennesuunnitelmien mu-
kaisesti maanvaraisilla teräsbetonianturoilla.

A-talon kellarikerroksen ulkoseinät toteutetaan eriste-
tyillä sokkelielementeillä.

Ulkoseinät

Ulkoseinärakenteet ovat 270 mm vahvaa lamellihirttä. 
Hirsiseinän ulkopinta jätetään näkyville ja se käsitel-
lään pitkältä sivulta vaalean harmaaksi ja päädyistä 
tumman harmaaksi.

Huoneistojen väliset seinät

Huoneistojen väliset seinät ovat puurankarakenteisia 
ja kipsilevyverhottuja. Huoneistojen välisten seinien 
ääneneristys toteutetaan nelinkertaisella kipsilevytyk-
sellä sekä ääneneristevilloituksella.

Kevyet väliseinät

Huoneistojen sisäiset väliseinät ovat pääosin puuran-
karakenteisia ja kipsilevyverhottuja. Kosteissa tiloissa 
kaikki seinäpinnat ovat vesieristettyjä. Myös näkyvät 
hirsipinnat kosteissa tiloissa koolataan, levytetään ja 
vesieristetään.

Parvekkeet

Asuntojen avointen parvekkeiden väliset kylmäva-
rastot ja sisäänkäyntien puurakenteet ovat sävyltään 
tumman harmaita. Parvekkeiden lasikaide-elementit 
ovat vaaleaa opaalilasia. Parvekkeiden lattiapinnat 
verhoillaan terassilaudalla.

PINTARAKENTEET

Pintarakenteet on esitelty tarkemmin materiaaliesit-
teessä.

Kattopinnat

Kattopaneeli MDF valkoinen: huoneiston kattopinnat 
kuivissa tiloissa. A-talon saunatilojen eteinen, keitto-
komero ja pukuhuone.

Panelointi: huoneiston pesuhuone sekä A-talon sau-
natilojen wc, pesuhuone ja sauna.

Seinäpinnat

Hirsipinta jätetään pääosin näkyville rakennuksen 
sisäseinissä ja sen pinta kuulto käsitellään vaaleaksi.

Maalaus: huoneiston kaikki näkyvät kipsilevyseinät 
kuivissa tiloissa.

Laatoitus: huoneiston pesuhuone sekä A-talon sau-
natilojen wc, pesuhuone ja sauna.

Panelointi: A-talon saunatilojen sauna.

Lattiapinnat

Parketti: huoneiston 1 krs. olohuone ja keittiö, huoneis-
ton 2 krs. makuuhuone / aulatila.

Laatoitus: huoneiston 1 krs. eteinen ja pesuhuone sekä 
A-talon saunatilojen kaikki lattiapinnat.

IKKUNAT JA OVET

Huoneistojen ikkunat ovat tehdasvalmisteisia avat-
tavia sekä kiinteitä 3-kertaisia puualumiini-ikkunoita. 
Ikkunapainikkeet ja helat ovat kromattuja.

Kaikissa ikkunoissa on sälekaihtimet. Ikkunat ovat 
sisäpuolelta valkoiset ja ulkopuolelta tumman har-
maat.

Ulko-ovet ovat tehdasvalmisteisia lämpöeristettyjä 
vakio ulko-ovia. Ovien värisävy on tumman harmaa.

Parvekeovet ovat lasiaukkoisia puualumiiniovia. 
Lasiaukoissa on sälekaihtimet. Parvekeovien värisävy 
on tumman harmaa ulkopuolelta ja valkoinen sisä-
puolelta.

Huoneistojen väliovet ovat tehdasmaalattuja valkoi-
sia laakaovia. Ovipainikkeet ja helat ovat kromattuja.

KIINTOKALUSTEET, VARUSTEET JA LAITTEET

Kiintokalusteet, varusteet ja laitteet on esitelty tar-
kemmin erillisessä materiaaliesitteessä. Rakentaja 
pidättää oikeudet rakennusaikaisiin muutoksiin.

Kiintokalusteet

Kaikki kiintokalusteet ovat tehdasvalmisteisia vakio-
kiintokalusteita. Keittiön tasomateriaali on ABS-reu-
nanauhoitettu laminaattitaso. Ylä- ja alakaappien 
välissä on välitilan laminaatti. Keittiössä on tasoon 
upotettu 1 – altainen komposiittiallas.

Kodinkoneet

Astianpesukone ja mikroaaltouuni integroidaan 
kalusteisiin. Induktiokeittotaso ja erillinen kalusteuuni. 
Jää-pakastinkaappi on vapaasti sijoitettava malli.
Liesituuletin on ulosvedettävä poistohormiin liitettävä 
malli.

LVIS

Kaikki LVI- ja sähkötyöt toteutetaan erikoispiirustusten 
mukaan.

Lämmitys

Asuinrakennusten lämmitysmuotona on maalämpö. 
Huoneistokohtainen lämmönjakelu toteutetaan vesi-
kiertoisena lattialämmityksenä.

Sähkö

Asuntoyhtiö liitetään kaupungin sähköverkkoon pien-
jänniteliittymänä. Huoneistokohtaiset ryhmäkeskukset 
sijaitsevat eteistiloissa. Sähköpääkeskus sijaitsee 
A-talon kellarikerroksessa.

Ilmanvaihto

Huoneistoissa on lämmöntalteenotolla varustettu 
huoneistokohtainen tulo- ja poistoilmanvaihto, joka 
kytketään asuntojen omaan sähkönmittaukseen. 
Ilmanvaihtokone sijoitetaan pesuhuoneeseen.

Viemärit

Jäteviemärit kytketään kunnalliseen viemäriverkos-
toon. Sadevesi ohjataan imeytyskaivoihin ja sieltä 
imeyttäen ympäri töön. Pintavesien valuminen naa-
puritontille estetään painantein.

Radon

Rakennuksissa on radonin poistoputkistot.

Suihkut ja hanat

Suihkut ovat käsisuihkulla varustettuja termostaat-
tihanoja. Hanat ovat kromattuja yksiotehanoja. WC- 
istuimet ovat valkoista saniteettiposliinia. Huoneisto-
kohtainen vedenkulutuksen mittaus.

Palovaroittimet

Jokaisessa huoneistossa on verkkovirtatoimiset ja 
paristovarmenteiset palovaroittimet. Palovaroittimien 
määrä on viranomaisvaatimusten mukainen.

Tietoliikenne, yleiskaapelointi ja antennijärjestelmä

Rakennukset varustetaan valokuidulla ja nopeat 
tietoliikenneyhteydet mahdollistavalla CAT6 - luokan 
yleiskaapeloinnilla. Asuntoyhtiö liitetään kaape-
li-TV-verkkoon. Antennipisteet toteutetaan sähköpii-
rustusten mukaisesti.

ASUKASMUUTOSTYÖT

Mikäli asunnon ostaja haluaa tehdä huoneistossa 
muutoksia, tulee hänen ottaa mahdollisimman 
aikaisessa rakennusvaiheessa yhteyttä asuntojen 
myynnistä vastaavaan henkilöön. Muutostöissä on 
huomioitava rakentamis- ja suunnitteluaikataulun 
sallimat puitteet.

Tämä rakennustapaselostus on laadittu yleis-
luontoisen tiedon antamiseksi. Rakentaja pidättää 
oikeuden vaihtaa materiaaleja ja rakenteita toisiin 
samanarvoisiin. Kotelointien, hormien ja kattojen 
alas laskujen mitat ja paikat saattavat muuttua 
LVIS - teknisten seikkojen vuoksi.



Työpanoksemme
on huomioitu

Asiakkaamme ovat arvioineet
kiinteistönvälittäjämme ja kaikilla

on nyt tähtiluokitus.

Tutustu osaamiseemme ja valitse
itselle sopivin välittäjäsi.

HUOM! ® I Taipale LKV Oy | Kiinteistönvälitys
Menuetto Business Center
Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki
www.taipalelkv.fi

Jarmo Taipale

Kiinteistönvälittäjä, LKV, Yrittäjä
rakennuttaja-asiamies RAKI™

040 829 7171
jarmo.taipale@huom.fi

Eero Vuorilehto

Kiinteistönvälittäjä, LKV, Osakas
rakennuttaja-asiamies RAKI™

044 222 2421
eero.vuorilehto@huom.fi

huom.fi


