
Asunto oy Jyväskylän 
Kultaniitty

Loistokoteja Jyväskylän Lohikoskelle



Omalle tontille osoitteeseen Niittytie 1 
rakennetaan yhteensä kolme asuintaloa. 
Ensimmäisenä rakentuu kaksikerroksinen luhtitalo 
(Talo A) Lahjaharjuntien varteen. Taloon tulee 
seitsemän asuntoa; viisi reilunkokoista kaksiota ja 
kaksi kolmiota.

Luhtitalon jälkeen Niittytien varteen nousee kaksi 
yksikerroksista rivitaloa (Talot B ja C) ja niihin 
yhteensä seitsemän kolmen tai neljän huoneen 
avaraa perheasuntoa.
Kaikki 14 asuntoa tulevat erinomaiselle paikalle, 
aurinkoiseen loivaan rinteeseen. 
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Yhteensä 1200 kem2

lisäksi varastokopit 17 kem2 + autokatokset talo D 122 m2 ja talo E 110 m2

Autopaikat :
Talo A:  7 kpl 2 H+K  n 50 m2 / huoneisto  1ap / huoneisto  = 7 ap
Talo B:  3 kpl 3-4 H+K ( 1-2 ap / huoneisto ) sij.  katos E ja avopaikka = 4 ap
Talo C:  4 kpl 3-4H+K ( 1 ap/ huoneisto) sij. katos E = 4 ap
yhteensä 16 ap + 1 le + 1 vieraspaikka yht. 17 ap

Kerrosalalaskelma

Talo A
2-kerroksinen luhtitalo, irtaimistovarastot ja tekn. tila 1.krs    510kem2

Talo B
1- kerroksinen rivitalo, varastokopit sisäänkäyntien yhteydessä 295 kem2

(rakennusoikeuden ylitys 3x 5kem2)

Talo C
1- kerroksinen rivitalo 365kem2

(rakennusoikeuden ylitys 4x 5kem2)

LUONNOS

Loistokotien Asunto Oy Jyväskylän Kultaniitty rakennetaan 
Lohikosken pientalovaltaiseen kaupunginosaan 

vain parin kilometrin päähän Jyväskylän ydinkeskustasta.

Asunto Oy Jyväskylän 

Kultaniitty



Luonto ja ulkoilumaastot 
alkavat kotiovelta
Luonnonläheiset ulkoilumaastot alkavat 
kotiovelta. Ulkoiluun on tarjolla sekä Tourujoen 
että Palokkajärven suositut rantaraitit. 
Lohikosken puolentoista kilometrin mittainen 
valaistu kuntopolku lähtee tontin rajalta, 
pallokenttä on vajaan kilometrin päässä. 
Palokkajärveen voi pulahtaa sekä Lohikosken 
uimarannalta että pieneltä, asukkaiden 
ylläpitämältä Anttoninrannalta, joka on vain 

Laadukkaita uusia koteja Lohikoskelle
parinsadan metrin päässä. Tuomiojärven 
upeille hiekkarannoille, lentiskentille ja 
fresbeegolf-radalle matkaa on puoli kilometriä. 
Palokkajärven rannalta tarjolla on vapaita 
kaupungin pienvenepaikkoja.

Palvelut kävelymatkan päässä
Alakouluun ja päiväkotiin on alle kilometrin 
turvallinen kävelymatka. Sama matka tulee 
lähikauppaan ja pizzaravintolaan. Lähes 
vieressä ovat myös Seppälän alueen kattavat 
kaupan palvelut. Nauti asumisen rauhasta 
monipuolisen luonnon keskellä, kuitenkin 
hyvien palvelujen tuntumassa.

Tee hyvä päätöksesi jo suunnitteluvaiheessa, 
niin pääset vaikuttamaan kotisi tiloihin ja 
materiaaleihin! Persoonallisen luhtitalon 
työt ovat alkaneet ja uuteen kotiisi voit 
muuttaa kesällä 2020. Rivitaloasunnot 
valmistuvat kesällä 2021. Kultaniityn asunnot 
on suunnitellut Arkkitehtipalvelu Oy. Kotien 
yleisilmeestä vastaa sisustussuunnittelija 
Marika Kurki. Rakentajana Loistokoti 
merkitsee laatua vimosen päälle.

Luhtitalo • Huoneistokoot
A 1 3h+k+s 78,0 m2 vh. 269.500 €
A 2 2h+k+s 51,0 m2 vh. 181.500 €
A 3 2h+k+s 53,5 m2 vh. 191.500 €
A 4 3h+k+s 65,5 m2 vh. 229.500 €
A 5 2h+k+s 51,0 m2 vh. 183.500 €
A 6 2h+k+s 51,0 m2 vh. 183.500 €
A 7 2h+k+s 53,5 m2 vh. 193.500 €
Autokatospaikka vh. 9.000 €
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Kultaniityn luhtitalo on erinomainen esimerkki am-
mattitaitoisesta suunnittelusta ja taloudellisen tehok-
kaasta toteutuksesta. Jokainen neliö on tarkkaan 
harkittu ja viimeistä listaa myöten osa täydellistä 
Loistokotia. Kun tämä yhdistelmä on tarjolla Lohikos-
ken luonnonläheisessä ympäristössä hyvien palvelu-
jen tuntumassa, voitko kodiltasi enemmän vaatia.

Kultaniityn kolmioissa toinen makuuhuone toimii yhtä 
lailla koululaisen lukupesänä kuin aktiivisen lapsetto-
man perheen työ- ja vierashuoneena. Myös eläke-
päivät sujuvat vaivattomasti väljässä Loistokoti-kol-
miossa.

Jopa kaksio voi olla valoisa ja kodikas. Asuitpa sit-
ten yksin tai kaksin Loistokodin  kaksiot ovat paljon 
enemmän kuin niiden neliöt antavat ymmärtää. La-
sitettua parveketta voit käyttää joko vain leppoisaan 
oleskeluun tai viihtyisänä viherhuoneena.

Vimosen päälle harkittuja ja 
toteutettuja Loistokoteja!

Pienen perheen 
unelma luhtitalossa



Suomen ensimmäisiin puupitoista paperia valmista-
viin tehtaisiin kuuluva laitos aloitti toimintansa vuonna 
1873. Tehtaan perustamiseen ja laajentumiseen liittyi 
myös ympäristön asuttaminen. Lohikoskeen kuuluvat 
läheisesti Holstin, Lahjaharjun, Kyyhkysenmäen ja 
Paloniemen omakotialueet, jotka on rakennettu teh-
taan myymille ja lahjoittamille tonteille.

Kaupunkiin liittäminen 1941 ja kaavoituksen toteutu-
minen 1960 -luvulla synnyttivät nykyisen Lohikosken 
kaupunginosan Palokkajärven kainaloon, lähelle Jy-
väskylän keskustaa. Tiiviisti rakennetut asuinkorttelit  
mahdollistivat valtavat virkistys- ja puistoalueet. Uusi 
Lohikoski sai oman liikekeskuksen, koulun, kirjaston ja 
kirkon heti 60-luvulla. Kaupunki rakensi alueelle muun 
muassa uimarannan, liikuntapuiston ja erinomaisen 
kevyen liikenteen väylästön. Lohikosken keskustan 
päiväkoti aloitti vuonna 1982.

2000-luvulla Lohikoskelle alettiin suunnitella tornita-
loa maamerkiksi. Vuonna 2012 valmistuneen, 12-ker-
roksisen Majakan tontilta purettiin rappeutunut ja 
tyhjentynyt liikekeskus. Majakan alimpaan kerrok-
seen valmistuneissa liiketiloissa toimivat nyt K-mar-
ket ja pizzeria-ravintola.

Lohikoskelle on koittanut taas 
uudistumisen ja nykyaikaistumisen aika. 

Kaupunginosaa täydennysrakennetaan tontti kerral-
laan. Useimmiten vapautuvalta tontilta on purettava 
vanha rakennus, ennen kuin uutta päästään aloitta-
maan. Näin on käynyt myös Niittytien ja Lahjahar-
juntien kulmassa, jossa viime vuosisadan alkupuolel-
la rakennettu puutalo hallitsi 3500 neliön tonttia. 
Lähivuosina tontilla yhden omakotitalon sijasta 
on 14 modernia Loistokotia.

Uudistuva Lohikoski
Lohikosken kaupunginosan juuret ulottuvat aina 1870-luvulle ja 
Kankaan paperitehtaan perustamiseen saakka. 

SEPPÄLÄ

LOHIKOSKI

PÄIVÄKOTI

KOULU

K-MARKET

K-CITYMARKET

PRISMA

Kultaniitty
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Palokan Kotipolku toinen vaihe

As Oy Jyväskylän Lassenpolku, 6 asuntoa

2 kpl  2h+k+s+ lasitettu ter (huoneiston levyinen, 18 m2) 
  64,5  
2 kpl 3h+k+s+ lasitettu ter (22 m2)    
 79,5 
2 kpl 4h+k+s+ lasitettu maisematerassi (26 m2)  
 94,5 

Rakenteilla, valmistuu 05/2018

Pienelle perheelle tai vaikka vaivattomiin eläkepäiviin.
Valoisa hieman pienempi toinen makuuhuone soveltuu loistavasti vaikka 

koululaiselle, työhuoneeksi tai vieras/leikkihuoneeksi lastenlapsille. 
Lasitettu terassi on kuin ylimääräinen huone, voit rakentaa valoisan 

lukunurkan tai koristaa sitä ruukkukasvein ja kukkasin.
Sauna ja kaunis kylpyhuone viimeistelevät laadukkaan kokonaisuuden.

TILAVAT KOLMIOT



A 1 3h+k+s 78,0 m2

  vh. 269.500 €

A 4 3h+k+s 65,5 m2

 vh. 229.500 €

TILAVAT KOLMIOT
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Gram tunnetaan alun perin kylmälaitteistaan, Tanskassa 
vuonna 1901 perustettu takomo erikoistui pian perustami-
sensa jälkeen jäähdytys- ja pakastustekniikkaan. 

Tänä päivänä Gram valmistaa ja toimittaa kylmälaitteiden 
ohella kaikenlaisia kodinkoneita sekä yrityksille 
että koteihin Suomessa, Ruotsissa, Norjas-
sa ja Tanskassa.

Gram on keskittynyt laadukkaisiin, 
kestäviin ja ympäristöystävällisiin 
tuotteisiin, jotka edustavat ajatonta 
pohjoismaista muotoilua.

Gramin markkinaosuus on Suomessa 
n. 6,2 % ja myynnin kehitys on viime 
vuosina ollut hurjaa, vuosittainen kas-
vuvauhti 30 %:n luokkaa. Maajohtajan li-
säksi Gramilla palvelee neljä aluepäälliköä 
eri alueilla Suomessa.

Perinteisen jälleenmyyjäketjujen rinnalla merkittävän 
markkinointikanavan muodostaa B2B-asiakkaiden verkos-
to, johon kuuluu sekä rakennusliikkeitä että keittiökaluste-
valmistajia ja -toimittajia. Loistokodit on tyypillinen esimerk-
ki korkeaan laatuun erikoistuneista rakentaja-asiakkaista. 

Gramin kodinkoneet täydentävät Loistokotien noudatta-
maa laadukkaan ja asukasystävällisen kotiympäristön 
tavoitetta: Gram tunnetaan tuotteista, jotka helpottavat 
asukkaan arkea ja luovat positiivisia elämyksiä keittiössä.

EUROOPPALAISTA 
LAATUA KEITTIÖÖN

Rakentaja Jari Niskavaara (oik.) ja Gramin maajohtaja Kimmo Vesterinen ovat tehneet yhteistyötä jo kymmenisen 
vuotta. Loistokotien Puustelli-keittiön peruvarustukseen kuuluu Gramin induktioliesi ja uuni, jääviileäkaappi ja pakastin 
sekä astianpesukone ja aina myös mikroaaltouuni. Keittiö on valmis palvelemaan asukkaitaan muuttopäivästä alkaen.

Loistokodit luottaa asunnoissaan eurooppalaisen kodinkonevalmistaja 
Gramin laatuun ja suomalaiseen asuntoon istuvaan muotoiluun.

Gram on 
keskittynyt laadukkaisiin, 
kestäviin ja ympäristö-
ystävällisiin tuotteisiin, 

jotka edustavat ajatonta 
pohjoismaista 

muotoilua.



Puustelli on aina halunnut olla edelläkävijä. Uusimpana in-
novaationa on Miinus-mallisto, jonka runkomateriaali on 
kestävä, hajuton ja ekologinen biokomposiitti.

Puustellin nimeen on totuttu yhdistämään totta kai koti-
maisuus, mutta myös laatu ja asiakasystävällisyys. 
Puustelli onkin tunnetusti ja tutkitusti vastuulli-
nen kalustevalmistaja, joka ottaa kaikessa 
toiminnassaan huomioon myös luonnon 
hyvinvoinnin ja energiansäästön. 

Puustellilla on pitkät perinteet toimin-
nasta suurten rakennusyhtiöiden kans-
sa. Viime vuosina yhteistyö paikallisten 
ja alueellisten rakennusyhtiöiden, ku-
ten Loistokotien, kanssa on laajentunut. 
Puustellin rakentajayhteistyöstä vastaa 
yhtiön projektimyynti, jolla on omat toimi-
pisteet kahdeksalla paikkakunnalla Suomes-
sa, myös Jyväskylässä.

Projektipäällikkö Torsti Vähämäki korostaa Puustellin pro-
jektimyynnin kalusteosaamista; ammattitaitoinen henki-

lökunta palvelee aina viimeisen ruuvin asennukseen asti. 
Monet rakentajat haluavatkin myytäviin asuntoihin täydel-
lisen kalustetoimituksen Puustellin omien asentajien asen-
tamana. 

Tarvittaessa rakennusurakoitsijan asiakas voi käyttää 
Puustellin muutospalvelua halutessaan muutoksia 

rakennuttajan suunnitelmaan. 

Ei sääntöä ilman poikkeusta!

– Loistokodit ovat erittäin pitkälle suunni-
teltuja ja niinpä rakentajan omat miehet 
asentavat toimittamamme kalusteet pai-
kalleen ja toteuttavat tarvittaessa myös 

muutostoiveet. Jari Niskavaaran tuotanto 
on lähtökohtaisesti huipputasoa – laaduk-

kaasti ja pitkälle suunniteltua, joten muutos-
tarpeita ei juuri ole, Vähämäki kehaisee.

Vähämäen mukaan Loistokotien ja Puustellin ajatusmaail-
mat yhtyvät laadukkuutta tavoitellessaan.

EUROOPPALAISTA 
LAATUA KEITTIÖÖN

PUUSTELLI-KALUSTEET 
KRUUNAAVAT LOISTOKODIN

Kaikki Puustelli-kalusteet tehdään Harjavallassa omalla tehtaalla. Puustelli Group Oy on kotimainen perheyhtiö, joka 
kuuluu jo vuonna 1920 perustettuun Harjavalta-konserniin. Puustelli Group Oy:llä on toimintaa myös Ruotsissa, Baltian 
maissa, Venäjällä, Iso-Britaniassa ja USA:ssa. 

Loistokoti-asunnon ostaessaan asiakas saa kotiinsa arvostetun suomalaisen 
kalustevalmistajan Puustellin valmistaman keittiön ja kiintokalusteet.

Uusimpana 
innovaationa 

on Miinus-mallisto,
 jonka runkomateriaali 

on kestävä, hajuton 
ja ekologinen 
biokomposiitti.
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Jokainen neliö on hyödynnetty täydellisesti
Näitä kaksioita suunnitellessa ei ole tingitty mistään. Jokainen neliö on 

tärkeä ja täyttää näissä Loistokodeissa täydellisesti virkansa. 
Asuitpa sitten yksin tai kaksin nämä kaksiot ovat paljon enemmän kuin 

niiden neliöt antavat ymmärtää. Laadukkaat materiaalit kruunaavat 
kokonaisuuden. Tällaiseen kotiin on aina mukava tulla. 

TYYLIKKÄÄT KAKSIOT



TYYLIKKÄÄT KAKSIOT

A 6 2h+k+s 51,0 m2

  vh. 183.500
A 2 2h+k+s 51,0 m2

  vh. 181.500

A 3 2h+k+s 53,5 m2

  vh. 191.500
A 7 2h+k+s 53,5 m2

  vh. 191.500
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A 5 2h+k+s 53,5 m2

  vh. 191.500 €

Kun olet mukana jo 
suunnitteluvaiheessa saat 
räätälöityä itsellesi juuri 
sinun tarpeisiisi sopivan 

Loistokodin.

Soita ja kysy lisää!
Jari Niskavaara

puh. 0400 646 722
info@loistokoti.fi

15



Vuonna 2008 perustettu yritys on muuta-
massa vuodessa kasvanut miltei 60 hen-
kilön työpaikaksi. Yrityksellä on toimipis-
teet Jyväskylän lisäksi Helsingissä, Lah-
dessa ja Kuopiossa, Tampereelle avat-
tavalle toimipisteelle etsitään parhaillaan 
tiloja.

Arkkitehtipalvelu tunnetaan paitsi 
asuinrakennusten ja -alueiden visionäärinä 
myös julkisten rakennusten suunnittelijana. 
Varatoimitusjohtaja Juha Pakarinen kertoo, että runsas 
puolet asiakkuuksista kohdistuu asuinrakentamiseen, vii-
dennes julkiselle sektorille (koulut, päiväkodit, liikuntatilat 
jne) ja alle viidennes liike- ja toimitiloihin. Noin kymme-
neksen työpanoksesta saa maankäytön suunnittelu.

Pakarinen vakuuttaa, että menestyksestä huolimatta ra-
ha ei ole projektivalinnan ainoa lähtökohta. 
– Työn pitää olla kannattavaa. Silti projektivalinnassa 
katsomme enemmän kokonaisuutta kuin projektikoh-
taista tuottoa, hän pohtii. 

Asiakkaat ovat valtaosin rakennusliikkeitä 
tai esimerkiksi kuntia, mutta joukkoon mah-
tuu myös Loistokotien kaltaisia pienempiä 
rakentajia, jotka panostavat korkeaan laa-
tuun.
– Monipuolisuus on rikkaus. Rivitaloraken-
tajia on asiakkaina muuallakin kuin Jyväs-
kylässä, vain yksittäiset pientalot olemme 
rajanneet pois.

Pakarisen mukaan tarjoustilanteessa joutuu joskus 
myöntämään, että käytettävissä oleva aika ei riitä projek-
tin laadukkaaseen toteutukseen.
– Silloin sanomme ”ei” ja mahdollisesti vapautuvaan ai-
karakoon mahtuu joku pienempi kohde. 

Pakarinen korostaa, että kehittäminen ja kehittyminen 
ovat arkkitehtityön avainasioita. 
– Uusimpia palveluita meillä on virtuaalikokemus, jossa 
asiakas pääsee älylasit silmillä kiertelemään suunnitel-
tuun huoneistoon –  kotiin tai toimistoon, Pakarinen ker-
too.

HUIPPULAATUA MYÖS 
SUUNNITTELUSSA
Loistokotien asuinalueet ja -rakennukset suunnittelee 
jyväskyläläinen arkkitehtitoimisto Arkkitehtipalvelu Oy.

Rivitalorakentajia on Arkkitehtipalvelun asiakkaina muuallakin kuin Jyväskylässä, vain yksittäiset pientalot on rajattu 
pois. Runsas puolet yrityksen asiakkuuksista kohdistuu asuinrakentamiseen, viidennes julkiselle sektorille.



HUIPPULAATUA MYÖS 
SUUNNITTELUSSA

Loistokotien pihasuunnittelusta vastaa jyväskylä-
läinen puutarhasuunnittelija Harri Pohjalainen 
(kuvassa) ja hänen Kalliotaivas-yrityksensä. 
Puutarhan kasvien lisäksi palkittu suunnit-
telija on erikoistunut kiven monipuoliseen 
käyttöön pihojen rakentamisessa. 

Kivi herää eloon Harri Pohjalaisen suun-
nitelmissa ja käsissä. Kovat materiaalit – 
luonnonkivet ja kivituotteet – antavat pihal-
le ja puutarhalle ryhtiä, istutukset pehmeyttä. 
Tämän päivän pihan tulee olla paitsi näyttävä ja 
kaunis katsella, myös helppohoitoinen ja luonnonlähei-
nen. Kivimateriaalit, kuntta ja puuvartiset kasvit täyttävät 
näitä vaatimuksia. 

Yhteistyö Jari Niskavaaran kanssa alkoi vuonna 2013-14 
yrittäjäperheen vapaa-ajan asunnon tontin ja pihan to-
teutuksella. Tämän jälkeen Kalliotaivas on suunnitellut 
kaikki uusien Loistokotien pihat.

Yrityksen nuoresta iästä huolimatta Kalliotaivas ja Har-
ri Pohjalainen on palkittu jo kahdesti valtakunnallisessa 
Vihertaitaja-kilpailussa. Vuonna 2011 palkinto tuli muu-
ramelaisen omakotitalon pihan toteutuksesta. Viimeisin 

palkinto 2014 tuli juuri Niskavaaran perheen 
vapaa-ajan asunnon pihan suunnittelusta 

ja toteutuksesta: kiven, istutusten, veden ja 
rakennusten harmoniasta suomalaisessa 
järvimaisemassa. 

Loistokodit kuuluu niihin asiakkaisiin, joi-
den rakentamiin kiinteistöihin Pohjalainen 

tekee yksityiskohtaiset pihasuunnitelmat, 
mutta osallistuu itse rakentamiseen tuskin 

lainkaan.
– Jarilla on nohevat rakentajat, jotka pystyvät 

toteuttamaan suunnitelmia itsenäisesti, Pohjalainen 
kuittaa.

Pohjalainen on muutoinkin yksinäinen puurtaja. Talvisin 
suunnittelutyö korostuu, kesällä hän osallistuu suunnitel-
miensa toteutukseen milloin minkäkinlaisessa kokoonpa-
nossa. Usein rakentajina ovat Loistokotien tapaan raken-
nusyhtiön työntekijät, viime kesinä Kalliotaivaan projek-
teihin on osallistunut myös  puutarha-alan opiskelijoita. 
Vakituisia työntekijöitä Kalliotaivaalla ei ole.

– Saa tätä tulla katsomaan. Sekä työtä että lopputulos-
ta, Jari Niskavaara kehottaa.

KOTI ON VALMIS,
KUN PIHA KUKOISTAA

– Vain ammattilaisten käsistä voi odottaa laatua. Itse osaamme varmasti rakentaa, mutta monessa asiassa olemme 
turvautuneet osaaviin yhteistyökumppaneihin, urakoitsija Jari Niskavaara pohtii.

Loistokoti on kirjaimellisesti valmis uuden asukkaan muuttaessa 
asuntoonsa. Asunnon lisäksi myös piha on kunnossa ja viihtyisä.

Kivi on inspiroinut Harri Pohjalaista persoonallisiin 
ja vaikuttaviin piharatkaisuihin. Ei siis mikään ihme, 
että myös hänen vuonna 2010 perustetun yrityk-
sensä nimi on Kalliotaivas.
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Yleistä 
Asunto Oy Jyväskylän Kultaniitty sijaitsee Lohikoskella, 
Jyväskylän kaupungin pohjoisosassa. Asuinalue koostuu 
kolmesta omalle tontille rakennettavasta talosta, jotka 
sijaitsevat Lohikosken palveluiden läheisyydessä ja loistavien 
ulkoilumaastojen ja lenkkipolkujen vieressä. 
Hoitovastike 2,70 € / m2. 

Tontit 
Asunnot rakennetaan taloyhtiön omistamalle tontille. 

Asemakaava 
Asemakaava on vahvistettu ja lisätietoa alueen kaavoituksesta 
saa Jyväskylän kaupungin asemakaavaosastolta. 

Ulkoseinät ja vesikate 
Ulkoseinät ovat puurunkoisia ja puuverhoiltuja. 
Vesikatemateriaali on huopakate. 

Väliseinät 
Alakerran huoneistojen väliset seinät betonia.
Yläkerran huoneistojen väliset seinät ns. Desipeliseiniä, tupla 
kertopuurunko eristettynä ja pinnoitettuna Gyproc-levyllä.
Huoneistojen muut seinät kertopuurunkoisia, eristettyjä ja 
pinnoitettu Gyproc-levyllä.

Välipohja 
Välipohjassa on ristikkorakenne, ja lämmöneristeenä 
toimii puhallusvilla. 

Ikkunat ja ovet 
Ikkunat ovat kolmilasisia kaksipuitteisia sisäänaukeavia 
tehdasmaalattuja MSE-ikkunoita. Ikkunoiden ulkosivut ja 
ulkopuitteet ovat polttomaalattua alumiinia. 
Parvekeovet ovat yksilehtisiä kolminkertaisella umpiolasilla 
varustettuja ulos aukeavia vakio-ovia, joiden ulkopinnassa 
alumiiniverhoilua. Ovien ääneneristävyys 35 dB. 
Ikkunoiden ja parvekeovien umpiolaseille annetaan viiden 
vuoden takuu. 
Huoneistojen ulko-ovet ovat ääni- ja paloeristettyjä vakio-ovia 
piirustusten mukaan. Ulko-ovet tehdasmaalattuja. 
Huoneiden väliovet ovat pääosin valkoiseksi 
tehdasmaalattuja laakaovia. 
Löylyhuoneiden ovet ovat karkaistuja kokolasiovia. 

Terassit 
Huoneistojen lasitetut terassit ovat kestopuusta. 

Lattiapinnoitteet 
Makuuhuoneissa ja olohuoneissa laminaattilattia. Eteisessä, 
WC:ssä ja kosteissa tiloissa lattiat laattaa. 

Seinä- ja kattopinnoitteet 
Makuuhuoneissa ja olohuoneissa maalipinnat tai 
vaihtoehtoisesti yksi tapetoitu tehosteseinä. 
Kaikki sisäkatot ovat valkoiseksi maalatut ontelo/levykatot.

Sauna, pesuhuone ja WC
Pesuhuoneen seinät laattaa.  Saunan seinissä lämpökäsitelty 
haapa, jossa LED-tunnelmavalaistus. Saunan ja pesuhuoneen 
erottaa lasiseinä. WC:n seinät maalipintaiset. 

Koneet ja varusteet 
Keittiössä keraaminen keittotaso ja erillisuuni, astianpesukone, 
jääviileäkaappi- ja pakastinkaappi, integroitu mikro ja 
liesituuletin. Lisäksi keskuspölynimuri ja sähkökiuas erillisellä 
ohjausyksiköllä. 

Kalusteet 
Kalusteiden ovet ovat maalattuja MDF-ovia. Keittiön ja 
kodinhoitohuoneen työpöytätasot laminaattipintaisia tasoja. 
Välitilat kalustelaminaattia. Eteisessä ja makuuhuoneissa 
valkokehyksiset peililiukuovet. 

ATK 
Huoneistot on tietoliikennekaapeloitu, yhtiö liitetään 
kaapelitelevisioverkkoon. 

Lämmitys 
Yhtiöt liitetään kaukolämpöön. Lämmitysmuotona 
vesikiertoinen lattialämmitys. Asunnoissa huoneistokohtainen 
kaukolämmön mittaus. 

LVI & SÄHKÖ 
Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, joka on varustettu 
lämmön talteenotolla. Asuntoihin tulee huoneistokohtaiset 
vesi- ja sähkömittarit. Palovaroittimet liitetään sähköverkkoon. 

Ulkoalueet 
Piha- ja katualueiden päällysteenä asfaltti ja/tai nurmi 
piirustusten mukaisesti. Pihan varusteet ja kalusteet tehdään 
asemapiirustuksen mukaan. 

Varastot ja autopaikat 
Jokaisella huoneistolla on oma n. 3 m2 lämmin varasto.
Autokatospaikat erillisosakkeina. 
Taloyhtiöllä on tekninen tila, talovarasto sekä leikkialue

HUOM! 
Tämä rakennustapaselostus on ohjeellinen ja lyhennelmä 
työselityksestä. Jos tässä tai mainituissa asiakirjoissa 
esiintyvät sanonnat tai piirustukset ovat keskenään ristiriitaiset, 
noudatetaan urakkasopimuksen ja sen liitteenä olevien 
selitysten ja piirustusten määräyksiä. 
Tämä esitys on laadittu 10.8.2019 ennakkotietojen 
antamiseksi. Tiedot perustuvat esityksen laatimishetkellä 
käytössä olleisiin tietoihin ja ovat ohjeellisia tai alustavia. 
Lopullisiin myyntiasiakirjoihin on tutustuttava kauppakirjan 
allekirjoittamisen yhteydessä. 

Parhain terveisin 
Jari Niskavaara 

yrittäjä 

RAKENNUSTAPASELOSTE 10.8.2019

Näin rakennamme Lohikosken Kultaniityn Loistokodit 



Kultaniityn
Esittely ja myynti:

Jari Niskavaara
puh. 0400 646 722
info@loistokoti.fi

Kauppakatu 22 • 010 256 5950
Forum • 010 256 5872 

Palokankeskus • 010 256 5845 
Keljonkeskus • 010 256 5722


