Asunto Oy Järvenpään Kipinässä teet haaveista totta! Saat uuden, huolettoman kodin loistavalta paikalta kaikkien palveluiden ääreltä. Helsingin

Unelmien koti
loppuelämäksi

huvit ovat vain puolen tunnin päässä.
Unohda lumityöt, remonttihuolet ja yllättävä rahanmeno.
Kipinän laadukkaat, uusimmalla tekniikalla varustetut asunnot tarjoavat mukavan ja helpon kodin vuosikymmeniksi
eteenpäin.

Viisikerroksiseen taloon rakennetaan erikokoisia asuntoja. Varaa omasi
pian, niin ehdit vaikuttaa uuden kotisi yksityiskohtiin!

Taiteilijan näkemys

Taiteilijan näkemys

Laatua ja
turvallisuutta
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1h+kk

27,0 m2

1.–4. krs
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37,0 m2

1. krs

taisesta viilennyksestä ja avokeittiöstä. Useissa asunnoissa

2h+kk

43,0 m2

1.–5. krs

on sauna, vaatehuone ja parveke. Varaamalla uuden koti-

2h+kk+s

46,0 m2

2.–5. krs

si ajoissa voit vaikuttaa oman kotisi yksityiskohtiin! Myös

2h+kk+s

53,5 m2

1.–4. krs

asuntojen yhdistäminen on mahdollista.

2h+kk+s

54,0 m2

2.–4. krs

Kaukolämpö ja huoneistokohtainen vesimittari takaavat

3h+kk+s

70,0 m2

2.–5. krs

edulliset asumiskustannukset. Turvallisuutta luo

3h+kk+s

72,0 m2

2.–5. krs

3h–4h+k+s

80,5 m2

5. krs

3h–4h+k+s

81,0 m2

5. krs

Asunto Oy Järvenpään Kipinän jokainen koti on suunniteltu
ja varusteltu huolella. Nauti parkettilattiasta, huoneistokoh-

kuvallinen ovipuhelinjärjestelmä. Tietoliikenneyhteydet toimivat uudessa kodissasi aina luotettavasti, sillä taloyhtiö liitetään kaapelitelevisio- ja
valokuituverkkoon.

Tarvitsetko
isomman kodin?
Kysy
mahdollisuutta
yhdistää
asuntoja

1h+kk 27 m2

1h+kk 27 m2

2h+kk 37 m2

Asunnot:

Asunnot:

Asunto: A1

A2, A13, A21, A29

A4, A7, A15, A23

2h+kk 43 m2

2h+kk+s 46 m2

Asunnot: A3, A6, A14, A22, A30

Asunnot: A10, A18, A26, A33
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2h+kk+s 53,5 m2

2h+kk+s 54 m2

Asunnot: A5, A8, A16, A24

Asunnot: A12, A20, A28

3h+kk+s 70 m2

3h+kk+s 72 m2

Asunnot: A11, A19, A27, A34

Asunnot: A9, A17, A25, A32

Taiteilijan näkemys

P

3h–4h+k+s 80,5 m2
Asunto: A31

Varaa uusi kotisi
ajoissa, niin ehdit
vaikuttamaan.
Näistä asunnoista
on mahdollista
tehdä myös
4h+k+s

3h–4h+k+s 81 m2
Asunto: A35

Asunto Oy Järvenpään Kipinä valmistuu syksyllä 2021 vehreälle asuinalueelle Pöytäalhon kaupunginosaan lähelle kaupungin keskustaa ja sen
monipuolisia palveluita. Sijainti omalla tontilla Vaarinkadun ja Helsingintien
risteyksessä, vanhan paloaseman paikalla, on täydellinen.

Omassa rauhassa
lähellä kaikkea

Terveyspalveluihin, kauppoihin, kulttuuririentoihin sekä rautatie- ja linja-autoasemalle on lyhyt kävelymatka. Lähijuna
vie nopeasti Helsinkiin.
Järvenpää on kasvava, eläväinen kaupunki Tuusulanjärven

rannalla. Keskeisen sijaintinsa ja näppärän kokonsa ansiosta kaupunki on
suosittu valinta myös muualta Suomesta muuttaville.
Asunto Oy Järvenpään Kipinässä voit viettää rauhallista tai aktiivista
elämää – valinta on sinun!
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Asunto Oy Järvenpään Kipinässä asukkaiden arkea parantavat myös viihtyisät ja käytännölliset yhteiset tilat. Jokaiseen asuntoon kuuluu oma irtainvarasto. Kerrostalon yhteyteen rakennetaan runsaasti autokatos- ja pistokepaikkoja

Arki toimii
varmasti

ja autoille on sähkölatausmahdollisuus. Myös polkupyörien säilytykseen
on varattu tilaa sekä ulkona että sisällä. Kauniista asuinympäristöstä voi
nauttia omassa pihapiirissä, joka tulee olemaan yhteinen tulevaisuudessa
rakennettavan B talon kanssa.

Julkisivu koilliseen

Julkisivu kaakkoon

Rakennustapaselostus
Yleistä
Yhtiö on omalle tontille rakennettava
vapaarahoitteinen asuntoyhtiö. Taloja on
kaksi kappaletta. Taloissa on viisi asuinkerrosta. Asuntoja Kipinässä (talo A) on
yhteensä 35 kpl. Asuntoja voidaan tapauskohtaisesti yhdistää. Asunto Oy:lle tulee
tontille autokatospaikkoja 8 ja pistokepaikkoja 15 kpl, lisäksi 16 autopaikkaa on
varattu viereisestä pysäköintitalosta. Autopaikat myydään osakkeina.

Rakenteet
Rakennukset perustetaan pohja- ja rakennesuunnittelijan suunnitelmien mukaan
joko teräsbetonipaalujen tai maanvaraisesti perusanturoiden varaan. Anturat, perusmuurit, alapohjat sekä väli- ja yläpohjat
ovat teräsbetonia. Huoneistojen väliset
seinät ovat betonielementtejä Ulkoseinät
ovat tiililattapintaisia tai uritettuja ja maalattuja sandwich-elementtejä Vesikatto
on harjakattoinen ja katteena on bitumihuopakate. Huoneistojen sisäiset väliseinät ovat yleensä puu- tai teräsrankaisia
kipsilevyseiniä, pesuhuoneiden seinät ovat

pääosin kiviainesrakenteisia. Portaat ovat
esivalmisteisia betonielementtiportaita.
Viemärit ja ilmanvaihtoputket viedään
betonielementeissä kerrosten välillä. Parvekkeet ovat betonielementtirakenteisia.
Parvekkeiden kaiteet ovat metallirunkoisia
lasitettuja tai julkisivulevytettyjä kaiteita.
Parvekkeet lasitetaan avattavilla parvekelaseilla (parvekelasitukset eivät täysin ole
veden- ja lumenpitäviä). Osassa asunnoissa on lasikaiteellinen ranskalainen parveke.

Ikkunat ja ovet
Asuntojen ikkunat ovat kolmilasisia MSE
-ikkunoita, ulkopuite ja karmin uloin pinta
ovat alumiinia. Parvekeovet ovat yksilehtisiä ulosaukeavia lasiaukollisia ovia. Porrashuoneesta huoneistoihin johtavat ovet
ovat yksilehtisiä. Asuntojen sisäovet ovat
valkoisia laakaovia. Löylyhuoneiden ovet
ovat karkaistuja lasiovia. Pääsisäänkäynnin
ovi on metallirunkoinen lasiovi sähköautomatiikalla. Palo-ovet ovat määräysten
mukaisia vakio-ovia

Kalusteet ja varusteet
Keittiöiden kalusteet ovat tehdasvalmisteisia vakiokalusteita, kalusteiden ovet
ovat maalattuja MDF-ovia tai mikrolaminaattipintaisia. Laatikostoissa ja keittiön
kaappien ovissa on hidastimet. Keittiöiden
työtasoihin upotetaan yksi iso RST-allas.
Asunnoissa keittiöiden työtasot laminaattipintaisiatasoja. Alakaapistossa on jätteiden lajittelua varten jäteastiat. Pesu- ja
kodinhoitohuoneiden kalusteiden ovet
ovat maalattuja MDF-ovia. Suihkuhuoneissa on peilikaapit valaisimella. Eteiskalusteet ovat komerorakenteellisia, peililiukuovilla, sisältäen vaatetangon, hattuhyllyn ja
siivouskomeron. Muut leveät komeroryhmät varustetaan valkoisilla levyliukuovilla.
Eteisten ja makuuhuoneiden komeroiden
ovet ovat maalattuja MDF-ovia. Pesuhuoneisiin asennetaan kääntyvät suihkuseinät.

Laitteet ja koneet
Kaksioissa ja sitä suuremmissa asunnoissa keittiöt varustetaan keraamisella- tai
induktioliesitasolla, kalusteuunilla, liesikuvulla, jää/viileäkaapilla pakastinkaapilla ja
integroidulla astianpesukoneella.

Yksiöiden keittiöt varustetaan keraamisella
lattialiedellä, liesikuvulla, jääkaappi pakastinlokerolla ja integroidulla astianpesukoneella.
Pesuhuoneissa on pesutornivaraus pyykinpesukoneelle ja kuivausrummulle. Löylyhuoneissa on sähkökiukaat. Rakennuksissa
on automaattiovilla varustetut hissit.

Kattopinnoitteet

Yhteistilat

Asuntojen katot ovat yleensä ruiskutasoitettu. Alaslasketut katot sekä kotelot ovat
maalattuja. Löylyhuoneiden katot ovat tervaleppäpaneelia ja pesuhuoneiden katot
ovat valkokuultokäsiteltyä kuusipaneelia.

Asunto-osakeyhtiön yhteinen väestönsuoja sijaitsee A-talon kellarissa. Asuntokohtaiset irtainvarastot, tekniset tilat sekä
ulkoiluvälinevarasto sijaitsevat pohjakerroksessa

LVIS–tekniikka

Ulkopuoliset työt

Seinäpinnoitteet

LVI- ja sähkötyöt tehdään erikoissuunnitelmien mukaan. Kiinteistö liitetään vesi- ja
viemäriverkostoon sekä sähkö- ja kaukolämpöverkostoon. Kiinteistö liitetään
kaapelitelevisio- ja valokuituverkostoon.
Sähkön sekä kylmän ja lämpimän veden
mittaus on huoneistokohtainen. Ilmanvaihtojärjestelmä on huoneistokohtainen
tulo- / poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla. LTO-kone on sijoitettu pesuhuoneeseen pesutornivarauksen yläpuolelle.
Pesuhuoneissa ja saunoissa on sähköinen
mukavuuslattialämmitys. Peruslämmitys
hoidetaan vesikiertoisilla seinäpattereilla.
Asuntojen ja pääsisäänkäynnin ulko-oven
välillä on kuvallinen ovipuhelinjärjestelmä.
Asunnoissa on vakiona viilennys yhdellä
sisäkonvektorilla.

Ulkopuoliset liikennealueet ovat asfalttipäällysteisiä ja pääsisäänkäynnin edusta
päällystetään betonilaatoin asemapiirroksen osoittamassa laajuudessa. Korttelin
yhteinen piha-alue varustetaan oleskeluryhmillä ja istutuslaatikoilla ja sinne
pystytetään tomutusteline, pyykinkuivatusteline, polkupyörätelineet sekä penkit.
Viheralueet nurmetetaan ja istutukset
tehdään istutussuunnitelman mukaisesti.
Asuinrakennuksen sokkelin vierukset ja
parvekkeiden alustat päällystetään singelikiveyksellä. Autopaikat varustetaan lämmityspistorasioin ja yön yli sähkölatauspistein suunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Asuntojen seinät maalataan valkoisiksi.
Pesuhuoneiden seinät sekä keittiöissä
ylä- ja alakaappien välinen seinä laatoitetaan keraamisilla laatoilla. Löylyhuoneiden
seinät paneloidaan tervaleppäpaneeleilla.

Lattiapinnoitteet
Asuntojen olohuoneiden, makuuhuoneiden, keittiöiden ja eteisten lattiat päällystetään kolmisäleisillä tammilautaparketilla.
Pesuhuoneiden ja löylyhuoneiden lattiat
päällystetään keraamisilla klinkkerilaatoilla. Pohjakerroksessa sijaitsevat wc-tila,
kuivaus-, siivous- ja spk-huoneet päällystetään muovimatolla, muut lattiat pohjakerroksessa maalataan epoksimaalilla.
Parvekkeiden lattioilla on säänkestävä
huopaterassimatto.

Rakennuttaja varaa oikeuden muutoksiin, jotka eivät
alenna laatutasoa. Tiedot perustuvat 14.1.2020 tilanteeseen. Asuntoihin ja käytäviin saatetaan rakentamisen aikana joutua lisäämään vähäisiä alaslaskettuja
kattoja, kotelointeja ja luukkuja putkien, palopeltien,
mittareiden tms. takia. Suunnitelmissa esitettyjen
hormien määriin ja sijoituksiin voi tulla muutoksia!

Kuvat taiteilijan luonnoksia

FH Invest Oy on vuonna 2007 toimintansa aloittanut rakennuttaja. Yritys
vastaa erilaisista rakennushankkeista ensisijaisesti Uudellamaalla ja Kaakkois-Suomessa, mutta myös muualla Suomessa. Kiinteät toimipisteet ovat Mikkelissä, Kouvolassa ja Porvoossa. Vuosien aikana FH Invest Oy on rakennuttanut
kymmeniä kerrostaloja, rivitaloja, paritaloja, vapaa-ajan
asuntoja sekä liikerakennuksia eri puolille maata.
Tuotannon useimmissa tapauksissa rakentaa sisaryri-

Uuden kotisi
rakentaa
FH Invest Oy

tys Finnish Home Constructions Oy, joka tunnetaan
tuttavallisemmin aputoiminimellä FH Rakentajat. Kaikissa rakennusprojekteissa noudatetaan tinkimätöntä rakentamisen korkeaa laatua sekä määräyksiä. Laatua ja asumismukavuutta pyritään kehittämään jatkuvasti energiatehokkailla ratkaisuilla.

FH Rakentajilla
on korkean rakentamisen
laadun RALA-pätevyys.
www.rala.fi

E s ittely ja myy nti

FH Invest Oy

R akennuttaj a
FH Invest Oy
Maaherrankatu 10, Mikkeli
fhinvest.fi

Catarina Helenius
Kirkkokatu 1 C, Porvoo
catarina.helenius@fhinvest.fi
050 4664 889

OP Koti Järvenpää
Sibeliuksenkatu 17, Järvenpää
010 254 2700

R akentaj a
Finnish Home Constructions Oy
Torikatu 4 a 7, Kouvola
Maaherrankatu 10, Mikkeli
fhrakentajat.fi
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