


Liekki rakennetaan Järvenpäähän omalle tontille loistavalle paikalle kaikkien palveluiden ääreen. 

Järvenpää on kasvava ja eläväinen kaupunki Tuusulanjärven rannalla. Järvenpäästä löytyy 

monenlaista tekemistä kaikenikäisille. Keskeisen sijaintinsa ansiosta kaupunki on suosittu valinta 

myös muualta Suomesta muuttaville. Lähijuna vie Helsingin keskustaan noin puolessa tunnissa. 

Viisikerroksiseen taloon rakennetaan 39 erikokoista asuntoa, yksiöistä kolmioihin.

Asumismukavuutta luovat nykyaikainen ja tasokas varustelu sekä laadukkaat pintamateriaalit. 

Kattavaan varusteluun kuuluu mm. asuntokohtainen viilennys, lasitetut parvekkeet, 

parkettilattiat, kylpyhuoneiden mukavuuslattialämmitys, koneellinen ilmanvaihto ja kuvallinen 

ovipuhelinjärjestelmä. Kaukolämpö ja oma vesimittari takaavat edulliset asumiskustannukset. 

Kaapelitelevisio- ja valokuituverkko luovat nopeat ja luotettavat tietoliikenneyhteydet niin viihde- 

kuin hyötykäyttöön.

Asunto Oy Järvenpään Liekki



Asunto Oy Järvenpään Liekki tulee sijaitsemaan vierekkäin Asunto Oy Järvenpään Kipinän 

kanssa omilla tonteillaan Vaarinkadun ja Helsingintien risteyksessä, vanhan paloaseman 

paikalla osoitteessa Vaarinkatu 1. Vierestä löytyvät mm. Citymarket, Just Terveysasema ja 

keskustaan kävelee hetkessä. Rautatie- ja linja-autoasema ovat myös kävelymatkan päässä, 

josta junalla pääsee nopeasti Helsinkiin. Asunnon hyvä sijainti, jossa kaikki on lähellä, lisää 

elämänlaatua ja asumisviihtyvyyttä sekä kodin arvoa myös tulevaisuudessa.
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Asukkaiden arkea parantavat käytännölliset yhteiset tilat. Suojaisa 

piha-alue rakennetaan yhtiöiden keskelle ja se on yhteinen Asunto Oy 

Järvenpään Kipinän kanssa. Pihasuunnittelussa on huomioitu myös 

esteettömyys. Tontin ja piha-alueen vihreyttä lisäävät erilliset istutukset. 

Jokaiseen asuntoon kuuluu erillinen irtainvarasto, joka sijaitsee 

rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Asumisen laatua lisäävät 

hyvät säilytystilat lastenvaunuille ja pyörille sekä sisällä että ulkona. 

Asunnon oston yhteydessä on mahdollisuus ostaa sähköpistokkeellinen 

autopaikkaosake, joita on 14 kappaletta.

Yhteiset tilat ja  
pihasuunnitelma
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Vaarinkatu

Vaarinpolku

Helsingintie



Asuntoluettelo

1h+kk+alk. 27,5 m2 2–4. krs

1h+kk+alk. 28,0 m2 1.–4. krs

2h+kk 43,0 m2 2.–5. krs

2h+kk+s 46,0 m2 2.–5. krs

2h+kk+s 50,0 m2 1.–4. krs

2h+kk+s 51,0 m2 1.–4. krs

3h+k+s 79,0 m2 5. krs

3h+k+s 81,0 m2 5. krs

TYYPPI   KOKO   SIJAINTI

Kuvat taiteilijan näkemyksiä



P

1h + kk + alk. 
27,5m2

Asunnot 5, 15, 25

1h + kk + alk.
27,5m2

Asunnot 13, 23, 33

1h + kk + alk.
28,0m2

Asunnot 3, 8, 18, 28

1h + kk + alk.
28,0m2

Asunnot 10, 20, 30

YKSIÖT

Asunto Oy Järvenpään Liekistä löytyy sopiva 

koti jokaiselle. Toimivien kodin neliöt ovat 

hyötykäytössä ja säilytystiloja on reilusti. 

Jokaisessa asunnossa on avara, käytännöllinen 

ja valoisa pohjaratkaisu. Olohuoneeseen aukeava 

keittiö mahdollistaa mukavat hetket myös 

ystävien kanssa ja oleskelutila jatkuu lasitetulle 

parvekkeelle. Asumisen mukavuutta lisäävät 

laadukkaat ja kestävät materiaalit.

Tutustu rauhassa pohjaratkaisuihin ja valitse 

mieleisesi yksiö, kaksio tai kolmio. Osassa koteja 

on oma sauna, jossa voi rentoutua arjen kiireessä. 

Valitse mieleisesi asunto
Kokonaisuuden suunnittelussa Sinua auttavat 

sisustamisen ja rakentamisen ammattilaiset.

Ole ajoissa liikkeellä, niin pääset vaikuttamaan 

uuden kotisi yksityiskohtiin ja sisäpuoliseen 

suunnitteluun!

Asuntojen hinnoissa on valmiiksi neuvoteltua 

yhtiölainaa, joten sinun ei tarvitse rahoittaa uutta 

kotiasi kokonaan rakennusvaiheen aikana!

Tarvitsetko lisätilaa? 

Kysy asuntojen yhdistämis- 

mahdollisuutta!



2h + kk + s
51,0m2

Asunnot 2, 7, 17, 27

2h + kk + s
51,0m2

Asunnot 11, 21, 31

2h + kk + s
50,0m2

Asunnot 12, 22, 32
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2h + kk
43,0m2

Asunnot 9, 19, 29, 37

2h + kk + s
46,0m2

Asunnot 4, 14, 24, 34

2h + kk + s
50,0m2

Asunnot 1, 6, 16, 26

KAKSIOT



3h + k + s
81,0m2

Asunnot 36

3h + k + s
81,0m2

Asunnot 38

KOLMIOT

3h + k + s
79,0m2

Asunnot 35

3h + k + s
79,0m2

Asunnot 39

P



Yleistä
Yhtiö on omalle tontille rakennettava vapaarahoit-

teinen asuntoyhtiö. Talossa on viisi asuinkerrosta. 

Asuntoja Liekissä on yhteensä 39 kpl. Asuntoja 

voidaan tapauskohtaisesti yhdistää. Asunto Oy:lle 

tulee tontille pistokepaikkoja 14 kpl. Autopaikat 

myydään osakkeina. 

Rakenteet
Rakennukset perustetaan pohja- ja rakennesuun-

nittelijan suunnitelmien mukaan joko teräsbeto-

nipaalujen 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 pulpettikat-

toinen ja katteena on bitumihuopakate. Huoneis-

tojen sisäiset väliseinät ovat yleensä puu- tai 

teräsrankaisia kipsilevyseiniä, pesuhuoneiden 

seinät ovat pääosin levyrakenteisia. Portaat ovat 

esivalmisteisia betonielementtiportaita. Viemärit 

ja ilmanvaihtoputket viedään betonielementeissä 

kerrosten välillä. Parvekkeet ovat betoniele-

menttirakenteisia. Parvekkeiden kaiteet ovat 

metallirunkoisia lasitettuja tai julkisivulevytettyjä 

kaiteita. Parvekkeet lasitetaan avattavilla parveke- 

laseilla (parvekelasitukset eivät täysin ole veden- 

ja lumenpitäviä). 

Ikkunat ja ovet
Asuntojen ikkunat ovat sälekaihtimilla varus-

tettuja 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 metallirunkoi-

nen 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. Laatikos-

toissa ja keittiön kaappien ovissa on hidastimet. 

Keittiöiden työtasoihin upotetaan yksi iso RST- 

allas. Asunnoissa keittiöiden työtasot laminaatti- 

pintaisia tasoja. Alakaapistossa on jätteiden lajit-

telua varten jäteastiat. Pesu- ja kodinhoitohuonei-

den kalusteiden ovet ovat maalattuja MDF-ovia. 

Suihkuhuoneissa on peilikaapit valaisimella. 

Eteiskalusteet ovat komerorakenteellisia, peili-

liukuovilla, sisältäen vaatetangon, hattuhyllyn 

ja siivouskomeron. Muut leveät komeroryhmät 

varustetaan valkoisilla levyliukuovilla. Kapeat 

kaapistot varustetaan valkoisilla maalatuilla 

MDF-komero-ovilla (eteinen, mh). Pesuhuoneisiin 

asennetaan kääntyvät suihkuseinät.

Laitteet ja koneet
Kaksioissa ja sitä suuremmissa asunnoissa 

keittiöt varustetaan keraamisella- tai induktio-

liesitasolla, kalusteuunilla, liesikuvulla, jää-/

viileäkaapilla, pakastinkaapilla ja integroidulla 

astianpesukoneella. Yksiöiden keittiöt varustetaan 

keraamisella- tai induktiolattialiedellä, liesikuvul-

la, integroidulla astianpesukoneella ja jääkaappi 

pakastinlokerolla. Pesuhuoneissa on pesutorni-

Rakennustapaselostus
varaus pyykinpesukoneelle ja kuivausrummulle. 

Löylyhuoneissa on sähkökiukaat. Rakennuksessa 

on automaattiovilla varustettu hissi.

Seinäpinnoitteet
Asuntojen seinät maalataan valkoisiksi. Pesuhuo-

neiden seinät sekä keittiöissä ylä- ja alakaappien 

välinen seinä laatoitetaan keraamisilla laatoilla. 

Löylyhuoneiden seinät paneloidaan tervaleppä- 

paneeleilla.

Lattiapinnoitteet
Asuntojen olohuoneiden, makuuhuoneiden, keit-

tiöiden ja eteisten lattiat päällystetään kolmisä-

leisillä tammilautaparketilla. Pesuhuoneiden ja 

löylyhuoneiden lattiat päällystetään keraamisilla 

klinkkerilaatoilla. Pohjakerroksessa sijaitsevat 

siivous- ja spk-huone päällystetään muovimatolla, 

muut lattiat pohjakerroksessa maalataan epoksi-

maalilla. Parvekkeiden lattioilla on säänkestävä 

huopaterassimatto.

Kattopinnoitteet
Asuntojen katot ovat yleensä ruiskutasoitettu. 

Alaslasketut katot sekä kotelot ovat maalattuja. 

Löylyhuoneiden katot ovat tervaleppäpaneelia ja 

pesuhuoneiden katot ovat valkokuultokäsiteltyä 

kuusipaneelia.

LVIS–tekniikka
LVI- ja sähkötyöt tehdään erikoissuunnitelmien 

mukaan. Kiinteistö liitetään vesi- ja viemäriver-

kostoon sekä sähkö- ja kaukolämpöverkostoon. 

Kiinteistö liitetään kaapelitelevisio- ja valokui-

tuverkostoon. Sähkön sekä kylmän ja lämpimän 

veden mittaus on huoneistokohtainen. Ilman-

vaihtojärjestelmä on huoneistokohtainen tulo- / 

poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla. LTO-kone 

on sijoitettu pesuhuoneeseen pesutornivarauk-

sen yläpuolelle. Pesuhuoneissa ja saunoissa on 

sähköinen mukavuuslattialämmitys. Perusläm-

mitys hoidetaan vesikiertoisilla seinäpattereilla. 

Asuntojen ja pääsisäänkäynnin ulko-oven välillä 

on kuvallinen ovipuhelinjärjestelmä. Asunnoissa 

on vakiona viilennys yhdellä sisäkonvektorilla. 

Yhteistilat
Asunto-osakeyhtiön yhteinen väestönsuoja sijait-

see A-talon (Kipinä) kellarissa.  Asuntokohtaiset 

irtainvarastot, tekniset tilat sekä ulkoiluvälineva-

rasto sijaitsevat pohjakerroksessa 

Ulkopuoliset työt
Ulkopuoliset liikennealueet ovat asfalttipäällys-

teisiä ja pääsisäänkäynnin edusta päällystetään 

betonilaatoin asemapiirroksen osoittamassa  

laajuudessa. Korttelin yhteinen piha-alue varuste-

taan oleskeluryhmillä ja istutuslaatikoilla ja sinne  

pystytetään tomutusteline, pyykinkuivatusteline,  

polkupyörätelineet sekä penkit. Viheralueet 

nurmetetaan ja istutukset tehdään istutussuun-

nitelman mukaisesti. Asuinrakennuksen sokkelin 

vierukset ja parvekkeiden alustat päällystetään 

singelikiveyksellä. Autopaikat varustetaan  

lämmityspistorasioin ja yön yli sähkölatauspistein 

suunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Rakennuttaja varaa oikeuden muutoksiin, jotka eivät alenna laatuta-
soa. Tiedot perustuvat 26.1.2021 tilanteeseen. Asuntoihin ja käytäviin 
saatetaan rakentamisen aikana joutua lisäämään vähäisiä alaslasket-
tuja kattoja, kotelointeja ja luukkuja putkien, palopeltien, mittareiden 
tms. takia. Suunnitelmissa esitettyjen hormien määriin ja sijoituksiin 
voi tulla muutoksia!



Kuvat taiteilijan luonnoksia

RAKENNUTTAJA 
FH INVEST
Maaherrankatu 10, 50100 Mikkeli 
050 571 4043
www.fhinvest.fi

As Oy Järvenpään Liekin 
laadun takaavat kokeneet  
ammattilaiset

FH INVEST

SUUNNITTELIJA  
ARKKITEHTITOIMISTO SAJANIEMI OY
Graanintie 5, 50500 Mikkeli 
015 162 345 
www.sajaniemioy.fi

RAKENTAJA 
FH RAKENTAJAT
Maaherrankatu 10, 50100 Mikkeli
050 571 4043
www.fhrakentajat.fi

Ota yhteyttä ja 
varaa unelmiesi 
koti jo tänään!

FH ASUNNOT
Kartanontie 9, 04410 Järvenpää 
www.fhasunnot.fi

Catarina Helenius 
050 4664 889 
catarina.helenius@fhinvest.fi

Paula Piela
050 326 1617
paula.piela@fhinvest.fi
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FH INVEST
FH Invest Oy, jonka aputoiminimi on FH Asunnot, 

on vuonna 2007 toimintansa aloittanut rakennuttaja.  

Yritys toimii ensisijaisesti Kaakkois-Suomen  

alueella, mutta myös muualla Suomessa.  

Kiinteät toimipisteet ovat Mikkelissä, Kouvolassa  

Järvenpäässä ja Porvoossa.  

Vuosien aikana FH Invest Oy on rakennuttanut  

kymmeniä kerrostaloja, rivitaloja, paritaloja sekä  

vapaa-ajanasuntoja ja liikerakennuksia eri puolille  

toiminta-aluettaan.

Tuotannon useimmissa tapauksissa rakentaa sisar- 

yritys Finnish Home Constructions Oy, joka tunnetaan  

tuttavallisemmin aputoiminimellä FH Rakentajat.  

Projekteissa noudatetaan tinkimättömästi  

rakentamiseen liittyviä määräyksiä ja normeja.  

Tuotannon laatua ja asumismukavuutta kehitetään  

jatkuvasti käyttäen energiatehokkaita ratkaisuja.

Lisätiedot » www.fhasunnot.fi


