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Haluamme rakentaa maailman parhaita ekologisia koteja 
suomalaisille kaupunkilaisille.

JVR Rakenne luo tulevaisuuden kerrostalokoteja, joiden 
hiilijalanjälki on pienempi, elinkaaren kustannukset alhai-
semmat, ja joissa asuminen on miellyttävämpää, turval-
lisempaa sekä ympäristön kannalta vähemmän kuormit-
tavaa. Massiivipuuelementtirakenteiset kerrostalot on 
käyttöiän päättyessä mahdollista purkaa ja tehdaskun-
nostaa sekä rakentaa uudelleen.

Tehtävämme on johdattaa suomalainen kerrostaloraken-
taminen vastaamaan tulevaisuuden hyvän rakentamisen 
standardeja. Tämä tarkoittaa palaamista juurille luonnollis-
ten rakennusmateriaalien myötä sekä astumista tulevai-
suuteen teknillisesti uudenlaisin rakenneratkaisuin, jotka 
massiivipuuelementtirakentaminen mahdollistaa.

Alan merkittävänä vaikuttajana kannamme myös vastuu-
ta rakentamisen ympäristömerkityksen korostamisesta 
sekä rakentamista ohjaavien säädösten nykyaikaistami-
sesta. 

Esimerkkeinä rakennetuista kohteistamme mainittakoon 
arkkitehtuuristaan ja puunkäytöstään palkittu ja Suomen 

ensimmäinen 8-kerroksinen Jyväskylän Puukuokka 1 
hanke, joka oli vuonna 2014 Suomen korkein puukerros-
talo. Puukuokka 2 valmistui 2017 ja Puukuokka 3 vuonna 
2018. Talot ovat yhtä suurta kokonaisuutta Jyväskylän 
Kuokkalassa. 

Jyväskylän Mannisenrinteelle valmistui toukokuussa 
2020 Suomen ensimmäinen täyspuinen massiivipuuker-
rostalo. Olemme rakentaneet yli 700 asuntoa, yhteen-
toista valmistuneeseen puukerrostalokohteeseemme. 
Rakenteilla on parhaillaan neljä kohdetta, Kirkkonummella, 
Kuopiossa, Lahdessa ja Jyväskylässä

Kuvissa Puukuokka kerrostalot
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Puukerrostalossa on tilaa hengittää

Massiivipuu tasaa ilman kosteusvaihtelua tehden puutalon sisäilmasta miellyttävää ja raikasta hengittää. Tiiviit 
elementit, vesikiertoinen lattialämmitys sekä huoneistokohtainen ilmanvaihto takaavat, että jokaiseen asuntoon 
saadaan säädettyä asukasta miellyttävä lämpötila, eikä varpaita palele lattianrajassakaan. Ilmanvaihtokoneiston oikeilla 
säädöillä lämmitys tapahtuu ekologisesti ja energiaa säästäen. Puutalon akustiikka luo rauhaa ja hiljaisuutta vähentäen 
kaikua sekä yleistä rakennuksen melua. Erinomaisen ilmaääneneristyksen turvin askeleiden töminä tai muut elämän 
äänet eivät kantaudu asunnosta toiseen.

As.Oy Jyväskylän Puutikka 1
Mesiangervontie 5, 40520 JYVÄSKYLÄ

Päijänteen rantaan, Jyväskylän Tikan kaupunginosaan valmistuu elokuun 2022 loppuun mennessä 
massiivipuukerrostalo ekologisesta asumisesta aivan kaupungin kupeessa haaveilevalle.

Puukerrostalot ovat ekologisia ja niissä on mukava asua

Miltä tuntuukaan puun lämmin pinta paljaan jalkapohjan alla? Elävä ja samaan aikaan rauhoittava puu tyynnyttää 
kiireisen mieltä ja on sijoitus omaan hyvinvointiin. Ikkunoiden ja parvekelasien takaa avautuva, luonnonkaunis 
järvimaisema tuo luonnon osaksi jokapäiväistä elämää. Henkisen hyvinvoinnin takeena on myös asumisen 
huolettomuus. Puukerrostalon paloturvallisuuden takaa yli kaksikerroksisiin puukerrostaloihin vaadittava 
automaattinen sammutusjärjestelmä. Puutikan jokaisessa asunnossa on huoneistokohtainen sprinklerijärjestelmä.
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Kohteen arkkitehti - Arkkitehtipalvelu
Arkkitehtipalvelu luo yhdessä onnistumisen tiloja

Alussa oli pieni tila, neljä suunnittelijaa ja vahva yhteinen visio. Me halusimme rakentaa työyhteisön, jonne olisi 

mukava tulla jokaisena aamuna ja jossa hommat toimivat myös haastavimpina hetkinä. Uskoimme, että panostamalla 

ihmisen hyvinvointiin syntyy motivaatio ja aito halu sitoutua yhteiseen tekemiseen. Tästä tunteesta ja tahtotilasta 

syntyi Arkkitehtipalvelu. Yhteisö, jossa jokaista ihmistä ja yhteistyökumppania arvostetaan juuri sellaisena kuin he 

ovat.

Tänään olemme yksi Suomen suurimmista arkkitehtitoimistoista, jolla on yhä pienen toimiston sydän. Hyvinvoiva 

työyhteisömme tukee motivaatiota ja saa aikaan aitoa intoa tehdä asiat yhdessä ja paremmin. Emme suunnittele 

vain asiakkaillemme, vaan heidän kanssaan. Yhteinen visio ohjaa meitä, kun suunnittelupöydällä on ihmisten koteja, 

oppimis- ja työympäristöjä tai kaupunkien kohtaamispaikkoja. Tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan kykyä kuunnella 

ja kohdata toiset kumppaneina. Kumppanuus on keinomme luoda yhteinen onnistumisen tila, jossa innovatiivisuus 

saa jatkuvasti uusia muotoja.

Uskomme arkkitehtisuunnittelun ja työtapojen jatkuvaan kehittämiseen. Pidämme huolta pitkäjänteisesti myös 

asiakkaidemme hyvinvoinnista tarjoamalla kattavaa kokonaispalvelua. Tahtotilamme on saavuttaa yhteiset tavoitteet ja 

löytää yhteiskunnan ja ympäristön kannalta uusia kestäviä ratkaisuja.

Me teemme tilaa yhdessä onnistumiselle ja hyvinvoivalle huomiselle.

”suunnittelemme tilaa 
yhteisille visioille, tavoitteille 
ja vaikuttavuudelle”. 
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As. Oy Jyväskylän Puutikka 1

Tikanrannan puukerrostalo

Aiemmin rakennettiin talot paikan päällä pienistä paloista. JVR -puukerrostalot toteutetaan sääsuojattuna teollisesti 

valmistettuna, josta 70 % toteutetaan tehtaallamme Kauhajoella valvotuissa kuivissa sisätiloissa vakoiduissa 

olosuhteissa. Työmaalla ei tehdä enää juurikaan muuta kuin liitoksia ja täydentävää rakentamista – asunnoissa ovat 

jo listatkin paikoillaan. Vakioidut ja hallitut työmenetelmät takaavat erinomaisen normaalia korkeamman laadun. 

Materiaalivalinnoissa voidaan välttää hukkamateriaali ja hukkatyö. Valinnoissa voidaan alusta loppuun toteuttaa 

kiertotalouden ehdoin hiilineutraaleja tuotevalintoja ja tuotteiden jälkikkäyttö voidaan varmistaa. 

Tikan asuinalue

Päijänteen maisemissa lepää niin katse kuin mieli. Aamu- tai iltauinti Tikan uimarannalla on lyhyen kävelymatkan 

päässä, ja veneilyn ystäviä palvelee aivan vieressä sijaitseva venesatama. Sippulanniemen metsäinen ja 

monimuotoinen maasto tarjoaa polveilevia lenkkipolkuja kesäisin ja monipuolisia hiihtolatuja talvisin. Lisäksi läheisellä 

golf-radalla voi käydä harjoittelemassa putteja ja swingejä. Lyhyet etäisyydet ja hyvä julkinen liikenne tuovat palvelut 

lähelle. Kevyen liikenteen väylät kuljettavat sekä Kuokkalan että Keljon palveluiden äärelle. Tikan päiväkoti, alakoulu ja 

Kuokkalan yläkoulu ovat kävelymatkan päässä.

Tikan asuinalue sijaitsee Kuokkalan kaupunginosassa Jyväskylässä Jyväsjärven ja Päijänteen välissä ja on osa 

Kuokkalan suuraluetta. Kuokkala on vuonna 1989 valmistuneen Kuokkalan sillan kautta yhteydessä Jyväsjärven 

vastarannalla sijaitsevaan Lutakkoon.

Kuokkalan keskustan palveluihin kuuluu muiden muassa Kuokkalan terveysasema, kaksi päivittäistavarakauppaa 

(K-Supermarket ja S-market), posti, apteekki, useita parturi-kampaamoja, kauneudenhoitoloita, kioski, kirkko, 

Kuokkalan koulu, leipomo-konditoria, pizzeria, grilli sekä muita ravintoloita. Kuokkalassa sijaitsee lisäksi Sulkurannan 

siirtolapuutarha ja kaupungin viljelyspalstoja. 

Kuokkalan keskustasta löytyy myös Graniitti, joka on vuonna 1993 valmistunut 8100 m2:n kokoinen 

kallioväestönsuoja. Luolastosta noin 4300 m2 on käytössä liikuntatiloina, mikä sisältää 4 liikuntahallia. Graniitissa 

harrastettavien lajien kirjo kattaa 20 eri lajia ja liikuntatilojen pääkäyttäjiä ovat urheiluseurat, koulut, kuntourheilijat, työ- 

ja kaveriporukat. Graniitti on auki noin 280 päivää vuodessa.

Havainnekuvassa  kolmion / neliön keittiö ja ruokailutila

Puutikka
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Puutikan asunnot

Hyvin suunnitelluissa asunnoissa toteutuu toimivuus ja arjen 

helppous, yksityiskohdat on tarkasti mietitty ja muuttuvan 

elämän tarpeet huomioitu.

Asuntoja yhdistävät oivalliset tilaratkaisut, valoisuus, viihtyisyys 

ja harkitut yksityiskohdat. Sisään kutsuva eteinen tarjoaa tilaa 

takeille ja kengille pihistämättä muun asuintilan neliöitä. Avarassa 

olohuoneessa viihtyvät asukkaat, kyläilijät sekä huonekasvit. 

Jokaiseen asuntoon kuuluva tilava, lasitettu parveke toimii 

asuintilojen jatkeena tarjoten tunnelmallisen lisähuoneen 

erityisesti keväisin ja syksyisin. 

Moderni keittiö antaa ruoanlaittoon oivalliset puitteet. 

Makuuhuoneet ovat tilavat ja säilytystilan lisäksi jättävät paikan 

esimerkiksi työpisteelle tai lukunurkkaukselle. Kaikista 

huoneistoista löytyy oma sauna. Kolmioissa ja neliöissä on 

lapsiperheitä ajatellen myös erillinen WC

Talossa on hissi ja esteetön kulku kaikkiin tiloihin. Taloyhtiöön 

kuuluu 9 kpl autokatospaikkoja ja 3 kpl autopihapaikkoja. 

Lämmitysmuotona asunnoissa on kaukolämpö ja vesikiertoinen 

lattialämmitys.

Sisustus

Puutikan asunnoissa on tyylikkään harmoninen yleisvaikutelma, 

johon puu tuo lämpöä ja kodikkuutta. 

Kokonaisuus on ajaton, johon jokaisen sisustajan on helppo 

yhdistellä omaan tunnelmaan sopivia värejä ja kalusteita. 

Keittiöissä, olohuoneissa, makuuhuoneissa ja eteisissä on 

parkettilattia. Sisäkatot ovat pääsääntöisesti kuultavasti 

käsiteltyjä CLT-pintaisia massiivipuukattoja, jotka luovat 

miellyttävän tunnelman asuntoihin. 

Havainnekuvassa kolmion / neliön olohuone
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2h + KT + S + PARVEKE
46,0 m2

ASUNNOT 3/1.krs, 7/2.krs JA 11/3.krs

Kuvat ovat alustavia, pidätämme oikeuden muutoksiin.

2h + KT + S + PARVEKE
43,5 m2

ASUNNOT 4/1.krs, 8/2krs. JA 12/3.krs

Kuvat ovat alustavia, pidätämme oikeuden muutoksiin.

P P
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3h + KT + S + PARVEKE 
80,5 m2

ASUNNOT 1/1.krs, 5/2.krs, 9/3.krs JA 13/4.krs

Kuvat ovat alustavia, pidätämme oikeuden muutoksiin.

3h + KT + S + PARVEKE peilik.
80,5 m2

ASUNNOT 2/1.krs, 6/2.krs, 10/3.krs JA 14/4.krs

Kuvat ovat alustavia, pidätämme oikeuden muutoksiin.

P P
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4h + KT + S + PARVEKE
80,5 m2

VAIHTOEHTOINEN POHJAPIIRUSTUS
ASUNNOT 1/1.krs, 5/2.krs, 9/3.krs JA 13/4.krs

Kuvat ovat alustavia, pidätämme oikeuden muutoksiin.

4h + KT + S + PARVEKE
80,5 m2

VAIHTOEHTOINEN POHJAPIIRUSTUS
ASUNNOT 2/1.krs, 6/2.krs, 10/3.krs JA 14/4.krs

Kuvat ovat alustavia, pidätämme oikeuden muutoksiin.

P P
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Rakennustapaselostus

RAKENNUSKOHDE

Kohde sijaitsee Jyväskylässä 26. kaupunginosassa osoitteessa Mesiangervontie 5. Kohde koostuu nelikerroksisesta 
asuinkerrostalosta, jossa on yhteensä 14 asuntoa. Kaikissa asunnoissa on oma sauna ja oma lasitettu parveke.

Talon sisäänkäyntikerroksessa sijaitsee tekniset tilat, irtainvarastot sekä yhteistilat. Jokaisella huoneistolla on oma 
irtainvarasto. 

Yhtiön autopaikat (12 kpl) sijaitsevat tontin sisäänajon yhteydessä. Joista avopaikkoina kolme (sis. vieras ap) ja loput 
autokatoksessa (9 kpl). 

Kaikki autopaikat on varustettu autolämmityspistorasialla.

Kohde rakennetaan rakennuslupaa haettaessa voimassa olevien rakentamismääräysten mukaisesti.

TONTTI JA KAAVA
Kohde rakennetaan Jyväskylän kaupungin 26. kaupunginosan korttelin 118 tontille 3. 

Alueella on lainvoimainen asemakaava. Asemakaavasta saa lisätietoja Jyväskylän kaupungin kaavoituksesta. 
Oleskelu-, viher- ja liikennealueet tehdään asemapiirustuksen ja pihasuunnitelman mukaisesti

PERUSTUKSET
Perustukset tehdään teräsbetonirakenteisina rakennesuunnitelmien mukaisesti.

ALAPOHJA JA VÄLIPOHJA
Alapohja on maanvarainen betonilaatta. Välipohjat ovat teräsbetonirakenteisia (k.krs yhteistilat) ja muualla
puurakenteisia. Ala- ja välipohjat toteutetaan rakennesuunnitelmien mukaisesti.

JULKISIVUT
Ulkoseinät ovat CLT-rakenteiset. Julkisivujen pintamateriaali on puu. Muut täydentävät materiaalit tehdään 
julkisivupiirustusten mukaisesti.

YLÄPOHJA JA VESIKATE
Yläpohjana on puurunko ja kattopukkiristikot lämmöneristyksineen. Vesikatteena on huopakate, ulkopuolisella 
vedenpoistolla.

VÄLISEINÄT
Huoneistojen väliset seinät ovat CLT-rakenteisia puuseiniä. Huoneistojen sisäpuoliset seinät ovat CLT-
rakenteisia puuseiniä tai puu-/teräsrankaisia kipsilevyseiniä suunnitelmien mukaisesti. 

Pesuhuoneiden seinät vesieristetään.

IKKUNAT JA PARVEKEOVET
Asuntojen ikkunat ovat pääosin sisään avautuvia tehdasmaalattuja puualumiini-ikkunoita (MSE), joissa uloin 
pinta on polttomaalattua alumiinia. Parvekkeiden ovet ovat liukulasiovia.

Asuntojen avautuvat puualumiini-ikkunat varustetaan sälekaihtimilla lasien väliin. Ikkunoiden ulkopuoliset osat 
käsitellään suunnitelmien mukaisesti. Ikkunoissa ja ovissa on valmistajan vakioheloitus.

OVET
Asuinhuoneistojen porrastaso-ovet ovat tehdasvalmisteisia ulosaukeavia porrastaso-ovia. Asuinhuoneiden 
väliovet ovat valkoisia, tehdasmaalattuja, huullettuja laakaovia puukarmein. 
Saunan ovet ovat kokolasiovia.

PARVEKKEET
Asuntojen parvekkeet toteutetaan pohjapiirustusten ja julkisivupiirustusten mukaisesti. Parvekkeet/
parvekepielet ovat CLT/puupaneeli pintaisia käsiteltynä puun sävyyn. Parvekkeilla on alumiinirunkoinen lasikaide 
suunnitelmien mukaisesti ja avattava parvekelasitus. Lasitukset eivät ole vesi- eivätkä lumitiiviitä. Parvekkeille 
asennetaan pistorasia ja valaisin sähkösuunnitelmien mukaisesti.

LATTIAT
Keittiöissä, olohuoneissa, makuuhuoneissa ja eteisissä on parkettilattia. Pesuhuoneissa, saunoissa ja wc-tiloissa 
on lattialaatoitus.

SISÄSEINÄT
Pesuhuoneiden seinät laatoitetaan seinälaatalla. Erillis-wc:ssä laatoitetaan altaan taustaseinä, muut seinät 
maalataan. Keittiöiden kalustevälit toteutetaan suunnitelmien mukaan välitilan laminaatilla. Saunojen seinissä on 
kuusipaneeli kahdella sivulla ja kahdella sivulla lasiseinä. Asuntojen kipsilevyseinät tasoitetaan sekä maalataan 
suunnitelmien mukaisesti.
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SISÄKATOT 

Sisäkatot pääsääntöisesti CLT-pintaisia. Alaslaskut sekä alakaton palosuojatut osat kipsilevyä. Saunojen ja 
pesuhuoneiden katot lämpökäsiteltyä haapapaneelia.

KALUSTEET
Asunnoissa on tehdasvalmisteiset kalusteet erillisen kalustesuunnitelman mukaisesti. Pesualtaiden yläpuolelle 
asennetaan peilikaappi ja alapuolelle allaskaappi. Erillis-wc:ssä on peili sekä allaskaappi. Kalusteryhmien mitat 
saattavat muuttua piirustuksista esitetyistä

VARUSTEET
Saunojen lauteet ovat kuusta. Pesuhuoneissa ja wc-tiloissa on varusteena pyyhekoukut ja wc-paperitelineet. Eteis- ja 
pesuhuonetiloissa on alakatossa upotetut valaisimet, keittiön katossa pintarasia sähkösuunnitelmien mukaisesti.

KONEET JA LAITTEET
Asunnoissa on tason päälle asennettava rst-allas, induktioliesi, erillisuuni, astianpesukone ja varaus mikroaaltouunille 
ja kylmälaitteet suunnitelmien mukaisesti. Kodinkoneet ovat väriltään valkoisia. Pesuhuoneissa on tilavaraus 
pyykinpesukoneelle ja kuivausrummulle suunnitelmien mukaisesti. Saunoissa on sähkökiuas.

PIHA
Tontin yhteiset kulkualueet, istutukset ja pihan päällysteet sekä pihan varusteet toteutetaan asemapiirustuksen sekä 
erillisen pihasuunnitelman mukaisesti. Yhteisjärjestelynä toteutettavat leikki- ja oleskelualueet sijaitsevat korttelin 119 
tontilla 4.

JÄTEHUOLTO 
Yhtiön jätekeräys toteutettu yhteisjärjestelynä (korttelit 118 ja 119) korttelin 119 tontilla 4.

TALOTEKNIIKKA
Rakennus liitetään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon sekä alueelliseen sähkö- ja kaukolämpöverkostoon.

Asuinhuoneistoissa on vesikiertoinen lattialämmitys. 

Rakennuksessa on huoneistokohtainen koneellinen, lämmöntalteenotolla varustettu tulo- ja poistoilmanvaihto, jota 
voidaan osittain säätää erillisillä säätimillä.

Vedenmittaus on huoneistokohtainen (kylmä- ja lämminvesi). 

Huoneistojen ja yhteisten tilojen kiinteä valaistus on toteutettu pääosin energiatehokkaalla LED-tekniikalla. 

Rakennus liitetään alueellisen palveluntarjoajan tietoliikenneverkkoon. Jokaisen huoneistoon sisältyy vuokraan 
kuuluvana taloyhtiölaajakaista, sekä kaapelitelevisiooperaattorin palvelut. Jokaiseen huoneistoon rakennetaan 
laajakaistajohdotus, joka mahdollistaa huoneistokohtaisen internetliittymän.

Havainnekuvassa huoneistojen kylpyhuone ja sauna
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Lähiseudun palvelut

Jyväs-Golf 1,9 km

Kuokkalan keskustan palvelut 1,4 km

Liikuntakeskus Kuokkalan Graniitti 1,2 km

Keljon kauppakeskus 2 km

Jyväskylän keskusta 3 km

Kuokkalan Frisbeegolf 1 km

Koulut: Tikan ala-aste 500m, Kuokkalan ylä-aste 1,2 km

Päiväkoti 500 m

Bussipysäkki vieressä

Havainnekuvassa oikeanpuoleinen rakennus on Puutikka 1
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Huoneistoluettelo

    1. KERROS ASUNTO 1 3H + KT + S + PARVEKE  80,5 m²

      ASUNTO 2 3H + KT + S + PARVEKE  80,5 m²

      ASUNTO 3 2H + KT + S + PARVEKE  46 m²

      ASUNTO 4 2H + KT + S + PARVEKE  43,5 m² 

    2. KERROS ASUNTO 5 3H + KT + S + PARVEKE  80,5 m²

      ASUNTO 6 3H + KT + S + PARVEKE  80,5 m²

      ASUNTO 7 2H + KT + S + PARVEKE  46 m² 

      ASUNTO 8 2H + KT + S + PARVEKE  43,5 m²

    3. KERROS ASUNTO 9 3H + KT + S + PARVEKE  80,5 m²

      ASUNTO 10 3H + KT + S + PARVEKE  80,5 m² 

      ASUNTO 11 2H + KT + S + PARVEKE  46 m²

      ASUNTO 12 2H + KT + S + PARVEKE  43,5 m²

    4. KERROS ASUNTO 13 3H + KT + S + PARVEKE  80,5 m²

      ASUNTO 14 3H + KT + S + PARVEKE  80,5 m²

    AUTOPAIKAT KATOSPAIKAT 9 kpl

      PIHAPAIKAT 3 kpl

    PUUTIKAN KOLMIOT ON MAHDOLLISTA MUUTTAA NELIÖIKSI

    1. KERROS  ASUNTO 1 4H + KT + S + PARVEKE  80,5 m²

      ASUNTO 2 4H + KT + S + PARVEKE  80,5 m²

    2. KERROS ASUNTO 5 4H + KT + S + PARVEKE  80,5 m²

      ASUNTO 6 4H + KT + S + PARVEKE  80,5 m²

    3. KERROS ASUNTO 9 4H + KT + S + PARVEKE  80,5 m²

      ASUNTO 10 4H + KT + S + PARVEKE  80,5 m² 

    4. KERROS ASUNTO 13 4H + KT + S + PARVEKE  80,5 m²

      ASUNTO 14 4H + KT + S + PARVEKE  80,5 m²

  

Hinnasto

HUONEISTO
KAKSIOT

OSAKKEET HUONEISTOSELI-
TELMÄ

KOKO (M2) ARVIOITU YHTIÖ-
LAINAN OSUUS

KAUPPAHINTA
OSUUS

VELATON
MYYNTIHINTA

1. KRS / B3
2. KRS / B7
3. KRS / B11

415-539
1084-1213
1785-1921

2H+KT+S
2H+KT+S
2H+KT+S

46 
46
46 

107 800 e
111 300 e
114 800 e

46 200 e
47 700 e
49 200 e

154 000 e
159 000 e
164 000 e

1. KRS / B4
2. KRS / B8
3. KRS / B12

540-657
1214-1336
1922-2051

2H+KT+S
2H+KT+S
2H+KT+S

43,5 
43,5 
43,5 

102 900 e
106 400 e
110 600 e

44 100 e
45 600 e
47 400 e

147 000 e
152 000 e
158 000 e

KOLMIOT
1. KRS / B2
2. KRS / B6
3. KRS / B10
4. KRS / B14

208-414
871-1083
1561-1784
2283-2513

3H+KT+S
3H+KT+S
3H+KT+S
3H+KT+S

80,5 
80,5 
80,5 
80,5 

185 500 e
192 500 e
201 600 e
209 300 e

79 500 e
82 500 e
86 400 e
89 700 e

265 000 e
275 000 e
288 000 e
299 000 e

1. KRS / B1
2. KRS / B5
3. KRS / B9
4. KRS / B13

1-207
658-870
1337-1560
2052-2282

3H+KT+S
3H+KT+S
3H+KT+S
3H+KT+S

80,5
80,5
80,5
80,5

185 500 e
192 500 e
201 600 e
209 300 e

79 500 e
82 500 e
86 400 e
89 700 e

265 000 e
275 000 e
288 000 e
299 000 e

NELIÖT
KOLMIOT OVAT MUUTETTAVISSA 
NELIÖIKSI MUUTOSTÖILLÄ

1. KRS
2. KRS
3. KRS
4. KRS

4H+KT+S
4H+KT+S
4H+KT+S
4H+KT+S

80,5
80,5
80,5
80,5

186 900 e
195 300 e
204 400 e
214 900 e

80 100 e
83 700 e
87 600 e
91 500 e

267 000e
279 000e
292 000e
305 000e

AUTOKATOSPAIKKA
NRO

OSAKKEET HINTA HINTA SÄHKÖAUTON 
LATAUSPISTOKKEELLA

1 2514-2528 10 000 e 12 000 e
2 2529-2543 10 000 e 12 000 e
3 2544-2558 10 000 e 12 000 e
4 2559-2573 10 000 e 12 000 e
5 INVAPAIKKA 2574-2588 10 000 e 12 000 e
9 2589-2603 10 000 e 12 000 e
10 2604-2618 10 000 e 12 000 e
11 2619-2633 10 000 e 12 000 e
12 2634-2648 10 000 e 12 000 e

AUTOPIHAPAIKKA
NRO

OSAKKEET HINTA HINTA SÄHKÖAUTON
LATAUSPISTOKKEELLA

6 VIERASPAIKKA 2649-2655 5 000 e 7 000 e
7 2656-2662 5 000 e 7 000 e
8 2663-2669 5 000 e 7 000 e
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Puutikka 1, talo B Julkisivut

HOAS Tuuliniitty on maailman korkein puurakenteinen tilamoduuleista valmistettu asuintalo.

P
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Kellari 1.krs

P P
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2.krs 3.krs

P P
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4.krs

P



34

MYYNTI
Janne Äijänen

045 118 4030
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