


Taiteilijan luonnos



Kiinteistö Oy
Pyhtäänlinna
Uudenlainen kerrostaloasumisen ja palveluiden 
ympäristö keskellä Pyhtään Siltakylää.

Loistavalle paikalle keskelle Pyhtään Siltakylää, Huutjärven rannalle ra-
kennetaan uudenlainen upea kerrostalo. Kiinteistö Oy Pyhtäänlinnassa 
yhdistyvät kerrostaloasuminen ja palvelut. Kuusikerroksisen talon neljä 
ylintä kerrosta on varattu asuinkäyttöön ja kahteen alimpaan kerrok-
seen sijoittuvat Pyhtään kunnanvirasto sekä erilaisia liiketiloja. Osasta 
asuntoja avautuu suora näkymä Huutjärvelle.

Taloon on suunniteltu yksiöitä, kaksioita ja kolmioita valoisilla ja toimi-
villa pohjaratkaisuilla. Nykyaikaisin menetelmin ja materiaalein rakenne-
tussa talossa on edullista ja turvallista asua. Talo toteutetaan teräsbeto-
nista kestämään sukupolvelta toiselle.

Nykyaikainen varustelu sekä laadukkaat pintamateriaalit luovat asumis-
mukavuutta. Kattavaan varusteluun kuuluu mm. asuntokohtainen vii-
lennys, lasitetut parvekkeet, parkettilattiat, kylpyhuoneiden mukavuus-
lattialämmitys ja kuvallinen ovipuhelinjärjestelmä. Alakerran palveluihin 
pääsee suoraan hissillä.
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Timo Teippi Ky
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Pyhtään kirjasto

Pyhtään 
Seurakunta

Sale Siltakylä

K-Market Siltis

Pyroll Oy

Kennel-Rehu

Sijainti
Motellinranta, johon Pyhtäänlinna rakennetaan, sijaitsee 

luonnonkauniilla alueella Huutjärven rannassa. Osassa 
asunnoista on suora näkymä järvelle. 

Siltakylän keskustan alueella kaikki peruspalvelut kuten päiväkoti, kou-
lut, kirjasto, terveyskeskus ja kaupalliset palvelut ovat lähellä ja helposti 

saavutettavissa. Keskeinen ja luonnonläheinen sijainti lisää elämänlaa-
tua ja asumisviihtyvyyttä. Pyhtää on pieni, mutta toimelias kunta. Se 

tarjoaa kuntalaisille hyviä palveluja, väljää asumisympäristöä, luonnon-
läheisyyttä ja mahdollisuutta rauhoittua nykyajan kiireen keskellä.

Pyhtää sijaitsee erinomaisten liikenneyhteyksien varrella aivan E18/VT7 
-moottoritieliittymän läheisyydessä. Matkaa pääkaupunkiseudulle on 

vain 60 minuuttia ja toisessa suunnassa Kotkan kaupunkipalvelut ovat 
vain 16 kilometrin päässä.
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Palveluita ja
yhteisöllisyyttä
1. ja 2. kerroksen tiloihin tulee palveluita ja 
tiloja moneen tarpeeseen.

Katutasoon tulee liiketiloja palvelualan yrityksille, kuten 
kampaamoille, kauneushoitolalle ja ravintolalle. 2-ker-
roksessa on kunnanviraston tiloja ja toimitiloja yritysten 
käyttöön. Talon asukkaat pääsevät näiden palveluiden 
pariin hissillä tai rappuja pitkin sisäkautta ja muiden 
asiakkaiden kulku on suoraan katutasosta. Ravintolan 
yhteyteen tulee erikokoisiksi tiloiksi muokkautuvat 
kabinetti ja neuvotteluhuone, jotka ovat yritysten ja 
ravintolan yhteiskäytössä.

Suunnitelmat voivat vielä elää osapuolten tarpeiden 
mukaan. 



Valitse mieleisesi asunto

Kun varaat ajoissa, pääset vaikuttamaan asuntosi si-
säpuoliseen suunnitteluun! Jos tarvitset lisätilaa, on 

osa asunnoista myös mahdollista yhdistää. 
Pyydä myyjältäsi asuntokohtaiset pohjakuvat!



Huoneistoluettelo
Asunto	 Tyyppi	 Koko	 Sijainti
AS 1 1h+kk+s 30,0 m2	 3.krs

AS 2 2h+k+s 52,0 m2	 3.krs

AS 3 3h+k+s 63,0 m2 3.krs

AS 4 1k+kk 31,0 m2	 3.krs

AS 5 3h+k+s 70,0 m2	 3.krs

AS 6 2h+kk+s 41,5 m2	 3.krs

AS 7 1h+kk+s 30,0 m2	 4.krs

AS 8 2h+k+s 52,0 m2	 4.krs

AS 9 3h+k+s 63,0 m2 4.krs

AS 10 1k+kk 31,0 m2	 4.krs

AS 11 3h+k+s 70,0 m2	 4.krs

AS 12 2h+kk+s 41,5 m2	 4.krs

Asunto	 Tyyppi	 Koko	 Sijainti
AS 13 1h+kk+s 30,0 m2	 5.krs

AS 14 2h+k+s 52,0 m2	 5.krs

AS 15 3h+k+s 63,0 m2 5.krs

AS 16 1k+kk 31,0 m2	 5.krs

AS 17 3h+k+s 70,0 m2	 5.krs

AS 18 2h+kk+s 41,5 m2	 5.krs

AS 19 1h+kk+s 30,0 m2	 6.krs

AS 20 2h+k+s 52,0 m2	 6.krs

AS 21 3h+k+s 63,0 m2 6.krs

AS 22 1k+kk 31,0 m2	 6.krs

AS 23 3h+k+s 70,0 m2	 6.krs

AS 24 2h+kk+s 41,5 m2	 6.krs
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Yhteiset tilat
ja autopaikat
Autokatospaikan voi ostaa erillisenä  
osakkeena.

Talon vieressä sijaitsevasta autokatoksesta voi ostaa 
erillisenä osakkeena lämmityspistorasiallisen autopai-
kan. Asukkaiden käyttöön on varattu myös vuokratta-
via pistokkeellisia autopaikkoja.

Pihalla on yhteiseen käyttöön tarkoitetut tomutus-
teline, pyykinkuivatusteline, polkupyörätelineet sekä 
penkit. Asuntokohtaiset varastot ja ulkoiluvälinevaras-
to sijaitsevat talon kellarikerroksessa. 



Kuva ei liity kohteeseen

Varaa ajoissa ja tee
kodistasi omannäköinen!



Helppoa, laadukasta
ja turvallista asumista
• Huoneistokohtainen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla

• Parkettilattiat

• Lasitetut parvekkeet

• Kuvallinen ovipuhelinjärjestelmä

• Huoneistokohtainen viilennys

• Autokatospaikkoja

• Hissi

• Palveluja rakennuksessa

• Upea sijainti Huutjärven rannalla



Yleistä
Yhtiö on omalle tontille rakennettava vapaarahoitteinen 
asuntoyhtiö, Talossa yhteensä on 4 asuinkerrosta, 2 toi-
misto/asuinkerrosta ja kellarikerros. Asuntoja talossa on 
yhteensä 24 kpl. Autokatospaikkoja 10 kpl ja pistokepaik-
koja 14 kpl. 

Rakenteet
Rakennukset perustetaan pohja- ja rakennesuunnittelijan 
suunnitelmien mukaan betonipaalujen varaan. Anturat, 
perusmuurit, alapohjat sekä väli- ja yläpohjat ovat teräs-
betonia. Huoneistojen väliset seinät ovat teräsbetonia. Ulko-
seinät ovat hienopestyä musta-, valkobetonia tai uritettuja 
ja maalattuja sandwich-elementtejä. Rakennus on pulpet-
tikattoinen ja katteena on kumibitumikermi. Huoneistojen 
sisäiset väliseinät ovat yleensä teräsrankaisia kipsilevyseiniä, 
pesuhuoneiden seinät ovat kiviaines- tai levyrakenteisia. 
Portaat ovat esivalmisteisia betonielementtiportaita, joiden 
askelmat ovat mosaiikkibetonipintaisia. Kerros- ja välitasot 
pinnoitetaan muovimatolla. Parvekkeet ovat teräsbetonira-
kenteisia. Parvekkeet varustetaan metallirunkoisilla lasikai-
teilla ja avattavilla parvekelaseilla. (parvekelasitukset eivät 
täysin ole veden- ja lumenpitäviä) 

Ikkunat ja ovet
Asuntojen ikkunat ovat kolmilasisia sisäänpäin aukeavia 
MSE-ikkunoita, ulkopuite ja karmin uloin pinta ovat alumii-
nia. Parvekeovet ovat yksilehtisiä ulosaukeavia lasiaukollisia 
ovia. Porrashuoneesta huoneistoihin johtavat ovet ovat kak-
silehtisiä. Asuntojen sisäovet ovat valkoisia laakaovia. Löyly-
huoneiden ovet ovat karkaistuja lasiovia. Pääsisäänkäynnin 
ovet ovat alumiiniprofiililasiovia. Palo-ovet ovat määräysten 
mukaisia vakio-ovia.

Kalusteet ja varusteet
Keittiöiden kalusteet ovat tehdasvalmisteisia vakiokalustei-
ta, kalusteiden ovet ovat maalattuja MDF-ovia. Rst-pesual-
taat ovat upotettuja 1½ altaisia. Työtasot ovat taivereunaisia 
ja laminaattipintaisia. Keittiökalusteissa on tilavaraus mik-
roaaltouunille. Alakaapistossa on jätteiden lajittelua varten 
jäteastiat. Eteisten ja makuuhuoneiden komeroiden ovet 
ovat maalattuja MDF-ovia. Pesuhuoneiden kalusteiden ovet 
ovat maalattuja MDF-ovia. Suihkuhuoneissa on peilikaapit 
valaisimella. Pesuhuoneissa on saranalliset suihkuseinät. 
Eteiskalusteet ovat komerorakenteellisia, peililiukuovilla, 
sisältäen vaatetangon ja hattuhyllyn. 

Laitteet ja koneet
Kaksioissa ja sitä suuremmissa asunnoissa keittiössä on 
4-levyinen keraaminen liesitaso ja kalusteuuni, yksiöissä 
keraaminen 500mm leveä lattialiesi. Kaikissa asunnoissa 
on liesikupu ja astianpesukone. Yksiöissä ja kaksioissa on 
jää/pakastinkaappiyhdistelmä, kolmioissa on jää/viileäkaap-
pi ja pakastinkaappi. Kodinkoneet ovat vakiovalmisteisia ja 
väriltään valkoisia. Pesuhuoneissa on pesutornivaraus pyy-
kinpesukoneelle ja kuivausrummulle. Löylyhuoneissa on 
sähkökiukaat. Rakennuksessa on automaattiovilla varustettu 
kahdeksan hengen hissi.

Seinäpinnoitteet
Eteisten ja keittiöiden seinät maalataan valkoisiksi. Olo-
huoneissa ja makuuhuoneissa ikkunaseinät maalataan 
valkoisiksi ja muut seinät maalataan vaalein värisävyin. Eril-
lis-wc:iden ja pesuhuoneiden seinät sekä keittiöissä ylä- ja 
alakaappien välinen seinä laatoitetaan keraamisilla laatoilla. 
Löylyhuoneen seinät paneloidaan (tervaleppäpaneelilla).

Rakennustapaselostus

Kun varaat ajoissa, pääset vaikuttamaan asuntosi kalusteisiin, varusteisiin ja materiaaleihin!



Lattiapinnoitteet
Asuntojen olohuoneiden, makuuhuoneiden, keittiöiden ja 
eteisten lattiat päällystetään tammilautaparketilla. Pesuhuo-
neiden ja löylyhuoneiden lattiat päällystetään keraamisilla 
klinkkerilaatoilla. 

Kattopinnoitteet
Asuntojen katot ovat yleensä ruiskutasoitettu. Alaslasketut 
katot sekä kotelot ovat maalattuja. Löylyhuoneiden katot 
ovat tervaleppäpaneelia ja pesuhuoneiden katot ovat kuul-
tokäsiteltyä kuusipaneelia.

LVIS-tekniikka
LVI- ja sähkötyöt tehdään erikoissuunnitelmien mukaan. 
Kiinteistö lämmitetään kaukolämmöllä ja vesikiertoisilla 
pattereilla tai paneelilla. Antennijärjestelmä liitetään kaa-
pelitelevisioverkostoon. Sähkön sekä kylmän ja lämpimän 
veden mittaus on huoneistokohtainen. Ilmanvaihtojärjestel-
mä on huoneistokohtainen tulo- / poistoilmanvaihto läm-
möntalteenotolla. Pesuhuoneissa ja saunoissa on sähköinen 
mukavuuslattialämmitys. Asuntojen ja ulko-oven välillä on 
kuvallinen ovipuhelinjärjestelmä. Huoneistokohtainen vii-
lennys on asunnoissa vakiona!

Ulkopuoliset työt
Liikennealueet ovat asfalttipäällysteiset ja pääsisäänkäynnin 
edusta ja oleskelupiha päällystetään betonilaatoin asema-
piirroksen osoittamassa laajuudessa. Oleskelualueet varus-
tetaan oleskeluryhmillä. Pihalle pystytetään tomutusteline, 
pyykinkuivatusteline, polkupyörätelineet sekä penkit. Vi-
heralueet nurmetetaan ja istutukset tehdään istutussuun-
nitelman mukaisesti. Asuinrakennuksen sokkelin vierukset 
ja parvekkeiden alustat päällystetään singelikiveyksellä. 
Autokatospaikat varustetaan lämmityspistorasioin.

Rakennuttaja varaa oikeuden muutoksiin, jotka eivät alenna 
laatutasoa. Tiedot perustuvat 15.2.2018 tilanteeseen. Asun-
toihin ja käytäviin saatetaan rakentamisen aikana joutua 
lisäämään vähäisiä alaslaskettuja kattoja, kotelointeja ja 
luukkuja putkien, palopeltien, mittareiden tms takia. Suun-
nitelmissa esitettyjen hormien määriin ja sijoituksiin voi tulla 
muutoksia!



Marjoniemi, Kouvola

Anninpuisto, Mikkeli Sven Tuuva, Mikkeli

Puistokettu, Kouvola



Puistokettu, Kouvola

FH Invest Oy
Kiinteistö Oy Pyhtäänlinnan rakennuttamisesta vastaa 
FH Invest Oy. 

FH Invest Oy on vuonna 2007 toimintansa aloittanut rakennuttaja. Yri-
tys toimii ensisijaisesti Kaakkois-Suomen alueella, mutta myös muualla 
Suomessa. Kiinteät toimipisteet ovat Mikkelissä ja Kouvolassa. Vuosien 
aikana FH Invest Oy on rakennuttanut kymmeniä kerrostaloja, rivitaloja, 
paritaloja sekä vapaa-ajanasuntoja ja liikerakennuksia eri puolille toi-
minta-aluettaan.

Tuotannon useimmissa tapauksissa rakentaa sisaryritys Finnish Home 
Constructions Oy, joka tunnetaan tuttavallisemmin aputoiminimellä FH 
Rakentajat. Projekteissa noudatetaan tinkimättömästi rakentamiseen 
liittyviä määräyksiä ja normeja. Tuotannon laatua ja asumismukavuutta 
pyritään kehittämään jatkuvasti käyttäen energiatehokkaita ratkaisuja.



ESITTELY JA MYYNTIESITTELY JA MYYNTI

RAKENNUTTAJA RAKENTAJA/MYYNTI RS-PANKKI

SUUNNITTELIJA

Huoneistokeskus Oy - PORVOO
Lundinkatu 6-8, 06100 Porvoo

Puh. 020 7802460
www.huoneistokeskus.fi

Kiinteistömaailma Kotkan Laatukoti Oy
Keskuskatu 10, 48100 Kotka

Puh. 05 228 6915
www.kiinteistomaailma.fi

FH Invest Oy  
Maaherrankatu 10, Mikkeli
Puh. 050 571 4043
www.fhinvest.fi

Finnish Home Constructions Oy
Torikatu 4 a 7, Kouvola
Maaherrankatu 10, Mikkeli
Pirjo Peni: Puh. 050 570 9929www.fhrakentajat.fi


