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YLEISTÄ 
Asunto Oy Jyväskylän Haukkalanranta on 
Haukkalan kaupunginosaan rakennettava 
rivitaloyhtiö.  Yhtiöön tulee yksitasoisia asun-
toja on 15 kpl ja kaksitasoisia asuntoja 12 
kpl, yhteensä asuntoja 27 kpl.  Asuinraken-
nuksia yhteensä 4 kpl.  Autopaikoitus on osin 
pihapaikoituksena ja osin autokatoksissa 
erikseen myytävinä osakepaikkoina. 
 
TONTTI 
Yhtiöllä on oma tontti Jyväskylän kaupungin 
17. kaupunginosa kortteli 128 tontti 2.   
Kiviniementie 10, 40740 Jyväskylä 
 
KAAVA 
Alueella on lainvoimainen asemakaava.  
Lisätietoja alueen asemakaavasta ja mahdol-
lisista muutoksista antaa Jyväskylän kaupun-
ki. 
 
RAKENTEET 
Rakennukset ovat betoni/puurunkoisia tai 
puurunkoisia, vesikatteena on konesaumattu 
peltikate.  
 
JULKISIVUT 
Ulkoseinät ovat tiilimuurattuja ja osin puu-
verhoiltuja. Materiaalit ja alueet on osoitettu 
julkisivupiirustuksissa. 
 
PARVEKKEET JA LASITETUT TERASSIT 
Asuntojen parvekelattiat ovat puurakentei-
sia. Parvekkeiden kaiteet tehdään alumiini-
rakenteisena lasikaidejärjestelmällä suunni-
telmien osoittamassa laajuudessa.  Parvek-
keet ja terassit on mahdollista lasittaa myö-
hemmin.   
 
VÄLISEINÄT 
Asuntojen väliset kantavat seinät ovat beto-
nirakenteisia seiniä. Kevyet väliseinät ovat 
pääosin metallirankaisia levyseiniä. Erillis-
wc:t ja kylpyhuoneiden seinärakenteet ovat 
vedeneristettyjä märkätilalevyseiniä.  
 
IKKUNAT JA OVET 
Ikkunat ovat pääosin 3-lasisia sisään au-
keavia puuikkunoita, joiden uloin puite ja 
ulkokarmin pinta on polttomaalattua alumii-
nia. Parvekkeiden ovet ovat lasiaukollisia 
puualumiiniovia, joiden ulkopinta on alumii-
niverhoiltu ja polttomaalattu kuten puuikku-
noiden. Ikkunoissa ja parvekeovissa on mat-
tavalkoiset sälekaihtimet.  Väliovet ovat 
valkoisia tehdasmaalattuja laakaovia. Löyly-
huoneiden ovet ovat kokolasiovia. 
 
LATTIAT 
Olohuoneissa, makuuhuoneissa ja keittiöissä 
on lautaparkettia tai vinyylilankkua. Jalkalis-
tat ovat petsattua puuta. Pesuhuoneissa, 
saunoissa ja wc-tiloissa on keraamiset laatat.  

 
SEINÄT 
Seinät ovat pääosin maalattuja. Keittiöissä 
työpöytien ja yläkaappien välit ovat laatoite-
tut. Pesuhuoneiden ja wc-tilojen seinät ovat 
kauttaaltaan laatoitetut. Löylyhuoneiden 
seinät paneloidaan tervaleppäpaneelilla.  
 
KATOT 
Asuinhuoneiden katoissa on osin ruiskutasoi-
tus ja osin tasoitus ja maalaus. Saunan/ 
pesuhuoneen katot paneloidaan tervaleppä-
paneelilla.  WC:n katot maalataan.  Kat-
topinnoissa on talotekniikan huollon edellyt-
tämiä tarkastusluukkuja. Alaslasketut katot 
ja koteloinnit pohjapiirustusten mukaan. 
 
KALUSTEET 
Keittiökalusteet ja komerot ovat tehdasval-
misteisia, vakiomallisia kalusteita. Keittiöi-
den, makuuhuoneiden kaappien ovet ovat 
maalattua MDF-levyä. Eteisten kaapeissa 
peililiukuovet. Työpöydät ovat laminaattipin 
taisia, vakiosävyisiä tasoja. Keittiön pesual-
taat ovat työpöytään upotettuja malleja, 
komposiittialtaita.  Kalusterungot ovat teh-
taan vakiorakenteiset, väri valkoinen. Pesu-
/wc-tiloissa kalusterungot ovat kosteudelta 
suojattuja tehdasvalmisteisia, vakiomallisia 
kylpyhuonekalusteita suunnitelmien osoit-
tamassa laajuudessa.  
 
KONEET JA LAITTEET 
Asunnoissa on 2- tai 4-levyinen keittotaso ja 
uuni, ilmanvaihtojärjestelmään soveltuva 
liesikupu, astianpesukone sekä kylmäkoneet 
pohjakuvien mukaan. Saunassa on sähkökiu-
as. Pesuhuoneessa on liitännät ja tilavarauk-
set pyykinpesukoneelle ja kondensoivalle 
kuivausrummulle (ei hormiliitäntää).  
 
ILMANVAIHTO, LÄMMITYS JA VESI 
Asuntojen ilmanvaihto toteutetaan pääasias-
sa huoneistokohtaisella koneellisella tulo- ja 
poistoilmanvaihtojärjestelmällä varustettuna 
lämmöntalteenotolla. Asuntojen lämmityk-
senä on termostaatein ohjattu vesikiertoinen 
lattialämmitys, joka on liitetty kaukolämpö-
verkostoon. Myös kylpyhuoneissa ja erillis-
wc tiloissa on lattialämmitys. Huoneistokoh-
taiset iv-koneet on kytketty asunnon  säh-
könmittaukseen.  Huoneistoissa on kaukolu-
ettava kylmän ja lämpimän veden mittaus. 
Keittiöissä on työtasovalaistus, eteisissä ja 
pesuhuoneissa upotetut LED-valaisimet ja 
saunoissa kuituvalot ja erillinen siivousvalo 
lauteen alla. 
 
MUUT JÄRJESTELMÄT 
Antennijärjestelmänä on kaapelitelevisio. 
Asunnoissa on laajakaistainen tietoliikenne-
kaapelointi, joka mahdollistaa kiinteän inter-
netliittymän. Asuntojen yhtiövastikkeeseen 
kuuluu vakiona  50Mb nopeudella toimiva 
laajakaistaliittymä.   
 

PIHA-ALUEET JA PAIKOITUS 
Piha-alueet ja istutukset tehdään asemapiir-
roksen mukaan. Erikseen myytävät autoka-
tospaikat sijaitsevat piha-alueella autokatok-
sissa, lisäksi piha-alueella on myytäviä pisto-
kepaikkoja.  
 
MUUTA    
Tämä esite on ohjeellinen ja laadittu ennak-
komarkkinointivaiheessa. Myyjä varaa oi-
keuden muuttaa esitteessä annettuja tietoja. 
Asunnoissa saattaa esiintyä alaslaskuja, joita 
ei ole merkitty esittelypiirustuksiin.  Kalus-
teiden ja hormien mitoitus tarkistetaan 
erikoissuunnitteluvaiheessa ja lopullisesti 
työmaalla ja niiden mitat saattavat vähäises-
sä määrin muuttua suunnitellusta. Myyjällä 
on oikeus vaihtaa kauppanimikkeillä mainit-
tuja tuotteita toisen valmistajan vastaaviin 
tuotteisiin. 

Ostajan on tutustuttava lopullisiin myynti-
asiakirjoihin viimeistään kauppakirjan allekir-
joituksen yhteydessä.  

Ostajat voivat valita pintamateriaalit hintaan 
sisältyvistä vaihtoehdoista tai tilata halua-
mansa lisä- ja muutostyöt kohteen erillisen 
muutostyöaikataulun mukaan. 

 


