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HIRVENSALO





Paritaloasuntojen korkeatasoinen kokonaisuus 
Åtta valmistuu merelliseen ympäristöön

Hirvensalon Toijaisten asuinalueelle.  
 

Asuinalue on aivan luonnon helmassa ja
lähistöltä löytyy loistavat ulkoilumaastot.

Pururadalta voi kiivetä
Hirvensalon laskettelurinteen päälle

ihastelemaan eteen avautuvaa kaunista Turkua. 
 

Toijaisista hurauttaa autolla Turun keskustaan 
noin 15 minuutissa. 

 
Päiväkoti n. 300 m 

Koulu n. 1,5 km 
Moikoisten kauppa-alue n. 1,8 km 

 
Koirapuisto & Pururata n. 750 m 

Hirvensalon laskettelukeskus n. 2 km 
Hirvensalon Golf n. 3 km 

 
Sorttamäen uimaranta n. 3 km 

Ekvallan uimaranta n. 6 km
 

Turun keskusta n. 8 km





Hirvensalon Åtta on Sinulle, joka arvostat modernia muotokieltä, tehokkaita asuinneliöitä sekä
käytännöllisyyttä.  

 
Kodin avaruutta lisää olohuoneen lähes neljän metrin huonekorkeus sekä massiiviset ikkunapinnat,

jotka siivilöivät kauniisti luonnonvaloa sisään.
Moderni avokeittiö yhdistyy saumattomasti olohuoneeseen. 

Yhtä luontevasti alakertaan on sijoitettu kodin tilava kylpyhuone ja ikkunallinen sauna, jossa kelpaa heittää 
kunnon löylyt ja mennä vilvoittelemaan upealle takapihan terassille,

joka on aidattu tyylikkäällä luonnonkiviaidalla.  
 

Alakertaan on sijoitettu kodin toiminnot, joten yläkerta edustaa rauhoittumista.
Yläkerrasta löytyy lisäksi kaksi makuuhuonetta, joista toisen yhteydessä on vaatehuone. 

Asuntojen lämmitysmuotona on poistoilmapumppu ja lämmönjako toteutuu
vesikiertoisena lattialämmityksenä.  

 
Jokaiseen asuntoon sisältyy kaksi autokatospaikkaa aivan oman asunnon ulko-oven tuntumasta. 
12 m2 puolilämmin ulkovarasto on sijoitettu kätevästi takapihalle, kiviaidatun terassin yhteyteen. 

 
Åtta edustaa pohjoimaista laadukasta ja tehokasta asumista, jossa on kaikki mitä tarvitset,

mutta ei mitään liikaa. 

H I R V E N S A LO N  ÅT TA .
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2 0 9 0 0  T U R K U

3h+avok+s 
 

Asuntojen määrä: 8 
 

Asuntojen pinta-alat:
8 x 81 m2+12 m2 varasto  

 
Arvioitu valmistuminen: 

2018/2019 



R A K E N N U S TA PA S E LO S T E

KOHDE 
Tontille rakennetaan kaksitasoisia paritaloja
sekä autokatos- ja varastorakennelmia.  
 
TONTTI 
Rakennuskohde sijaitsee Turun Hirvensalossa
Toijaisten asuinalueella.
Kiinteistötunnus: 853-153-52-1.
Osoite: Rintapellonlenkki 2, 20900 Turku 
 
ALAPOHJA 
Taloissa on tuulettuva alapohja ja rakennukset 
ovat perustettu teräspaalujen varaan. 
 
ULKOSEINÄT 
Aquaroc-rappauslevy 
Koolaus 
Tuulensuoja gts 9 
Kantava runko 48 x 198
Mineraalivilla kl 37 200 mm
Höyrysulku 
Koolaus 48 x 48 
Mineraalivilla kl 37 50 mm  
Gyproc 13 ek

YLÄPOHJA 
Kertopuu 51 x 680 
Yp-rakennevilla 455 mm 
Höyrysulku
Gyproc 13 gn

ETEINEN 
Seinät maalattua kipsilevyä 
Katto ruiskupinnoitettua kipsilevyä 
Lattialaatta 30 x 60 
Katossa kiinteät LED-valaisimet 

KYLPYHUONE 
KVIK -kaapistot ja tasot 
Seinät laatoitettu 25 x 40 ja 30 x 60 
Katto maalattua ja tasoitettua kipsilevyä 
Lattialaatta 10 x 10 
Katossa kiinteät LED-valaisimet 
 
WC 
KVIK -kaapistot ja tasot  
Seinät maalattua kipsilevyä/laatoitettu 25 x 40 
Katto maalattua ja tasoitettua kipsilevyä 
Lattialaatta 30 x 60 
Katossa kiinteät LED-valaisimet 
 
OLOHUONE/OLESKELUTILAT 
Seinät maalattua ja tasoitettua kipsilevyä 
Katto ruiskupinnoitettua kipsilevyä 
Lattialaatta 30 x 60 
Katossa kiinteät LED-valaisimet 
 
MAKUUHUONEET 
Seinät maalattua ja tasoitettua kipsilevyä 
Katto ruiskupinnoitettua kipsilevyä 
Lattia laminaattia tai parkettia

KEITTIÖ 
KVIK -keittiökalusteeet  
Bosch -kodinkoneet 
Liesituuletin omalla moottorilla 
Välitila: laattaa 
Välitilassa LED-valaistus  
Katossa kiinteät LED-valaisimet 

SAUNA 
Seinät ja katto saunasuojalla käsiteltyä 
kuusipuuta
Lattialla seisova kiuas, Mondex 6,6 kW 
Katossa kiinteät LED-valaisimet

LVI & SÄHKÖTYÖ 
Asuntoihin tulevat poistoilmalämpöpum-
put ja lämmönluovutus vesikiertoisena 
lattialämmityksenä, myös pesuhuoneissa, 
saunassa ja erillis-WC:ssä. 
Ilmanvaihto toteutetaan asuntokohtaisella
lämmöntalteenottolaitteella. Ilmanvaihto-
kojeen kuluttama sähkö
menee asunnon sähköön.
Sähkö ja käyttövesi (lämmin/kylmä) mita-
taan asuntokohtaisesti.
Rakennus liitetään kaapeli-TV järjestel-
mään ja kuituverkkoon.
Asunnoissa on yleiskaapelointiverkko. 
 
AUTOPAIKOITUS 
Jokaisella asunnolla on kaksi autokatos-
paikkaa.

Rakentajalla on oikeus perustelluista syistä vaihtaa ja 
käyttää toisia samanarvoisia rakenteita sekä materiaaleja. 
Hormien, kotelointien ja alalaskujen koot sekä paikat 
voivat muuttua
LVIS -tekniikan tarpeiden tarkentuessa.
Kiintokalusteiden mitat saattavat tuotannollisista syistä 
johtuen poiketa myyntipohjissa esitetyistä mitoista. 
 
Osa esitteiden kuvista ovat perspektiivikuvia eli taiteilijan
näkemyksiä kohteesta, eivätkä ne välttämättä vastaa 
kaikkien yksityiskohtien osalta toteutettavaa kohdetta. 
 
Sisäpintojen materiaalivalintoihin on mahdollista
vaikuttaa rakennusvaiheessa. 



M Y Y N T I : 
 

PERTTU HAKALA 
040 724 5576 

perttu.hakala@gmail.com

Me rakennamme asiakkaidemme unelmia
heidän toiveitaan

kuunnellen ja kunnioittaen. 
 

Uudisrakentamisessa pidämme tärkeimpänä kestävää 
työnjälkeä sekä laadukkaita ja
nuorekkaita kokonaisuuksia.  

 

uudisrakennusturku.fi 


