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Hanke  edot ja kar  a

Hanke  edot

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Asunto Oy Pyhäjoen Kirkonkulma, Ken  äkuja 2, 86100 Pyhäjoki

Lisä  etoa rakennuspaikan asemakaavasta

Pyhäjoen kunta, Kunta  e 1, 86100 Pyhäjoki, p. 040 359 6000

Ton    edot

Kohde sijaitsee Pyhäjoen kunnan kor  elissa 33 tonteilla nro:t 

2 ja 4.

Autopaikoitus

Autokatokset on sijoite  u asuntojen yhteyteen sekä vieraspaikat 

asemapiirustuksen mukaises  .

Asunto Oy Pyhäjoen Kirkonkulma

Kolme yksitasoista rivitaloa käsi  ävä Asunto Oy Pyhä-

joen Kirkonkulma sijaitsee aivan Pyhäjoen keskustan 

tuntumassa. Luonnonkauniin kunnan halki virtaa kaksi 

mereen laskevaa Pyhäjoen suuhaaraa. 

Kunnassa on laadukkaat peruspalvelut sekä hyvät virkis-

tysmahdollisuudet. Lähimpiin kaupunkeihin Raaheen ja 

Kalajoelle on matkaa n. 30 kilometriä.

Kirkonkulman asunnoissa on nykyaikaiset avarat pohja-

ratkaisut sekä laadukkaat kalusteet, materiaalit ja kodin-

koneet. Takapihan aurinkoterassin lisäksi asunnoissa on

vilvoi  eluterassi, jonne pääsee isommista asunnoista 

suoraan saunaosastolta.
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Ton  n käy  ösuunnitelma, huoneistotyypit ja lähialueen palvelut

Huoneistotyypit

2h+k+s 51,5 m2  6 kpl

2h+k+s 72.0 m2  10 kpl

Yhteensä 16 asuntoa

Ton  n käy  ösuunnitelma

Asunto Oy Pyhäjoen Kirkonkulma

Lähialueen palvelut

• Koulukeskus – luokat 1–9, Koulu  e 9

• Lukio, Koulu  e 8

• Monitoimitalo, Koulu  e 7

• Päiväko   Kivitasku, Ruukin  e 29

• Kirjasto, Ruukin  e 1

• Terveysasema, Vanha  e 57

• Jäähalli, Ruukin  e 42 B

• Urheiluken  ä, Ruukin  e 37

• Tennis- ja beachvolley -kentät, Ruukin  e 42

• K-Market Eväskon    Pyhäjoki, Vanha  e 44

• Sale Pyhäjoki, Vanha  e 52

• Siwa Pyhäjoki, Vanha  e 48



Asunto Oy Pyhäjoen Kirkonkulma

2h+k+s / 51,5 m2 

Rakennu  aja pidä  ää oikeuden muutoksiin.
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Asunto Oy Pyhäjoen Kirkonkulma

Rakennu  aja pidä  ää oikeuden muutoksiin.

3h+k+s / 72,0 m2 
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Rakennustapaselostus 7.1.2015

Asunto Oy Pyhäjoen Kirkonkulma

Rakennuskohde

As Oy Pyhäjoen Kirkonkulma on vapaarahoi  einen taloyh  ö. 

Kohde muodostuu kolmesta yksikerroksisesta rivitalosta. 

Kohteessa on yhteensä 16 asuntoa.

Ton   

Kohde sijaitsee Pyhäjoen kunnan kaupunginosan, kor  elin 

33 tonteilla nro:t 2 ja 4. Osoi  eessa Ken  äkuja 2, 86100 

Pyhäjoki

Varastot, piha ja autopaikat

Autokatokset on sijoite  u asuntojen yhteyteen sekä vieras-

paikat asemapiirustuksen mukaises  . Leikki-, viher- ja liiken-

nealueet sekä jätehuoltopiste tehdään asemapiirustuksen 

mukaises  . Lämmönjakohuone ja sähköpääkeskus asemapii-

rustuksen mukaises  .

Perustukset

Perustukset tehdään betonirakenteisina rakennesuunnitel-

mien mukaises  .

Alapohja

Alapohja on maanvarainen laa  a.

Julkisivut

Ulkoseinien pääasiallinen pintamateriaali on puuverhous. 

Muut täydentävät materiaalit tehdään julkisivupiirustusten 

mukaan.

Yläpohja ja vesikate

Yläpohja on ris  kkorakenteinen lämmöneristyksineen. Vesi-

ka  eena on bitumikermikate.

Väliseinät

Huoneistojen väliset seinät ovat rankarakenteisia 

dB-kipsilevyseiniä. Asuntojen sisäpuoliset seinät ovat 

puu- tai teräsrankaisia kipsilevyseiniä. Pesuhuoneiden 

seinät vesieristetään.

Ikkunat ja parvekeovet

Ikkunat ovat sisään avautuvia puualumiini-ikkunoita. 

Parvekeovet ovat lasiaukollisia ulospäin avautuvia ovia. 

Ulkopuoliset osat käsitellään värisuunnitelman mukaises  .

Ovet

Väliovet ovat valkoisia tehdasmaala  uja laakaovia. Pää-

sisäänkäyn  en ovet ovat arkkiteh  suunnitelmien mukai-

sia. Saunoissa on lasiovi.

Terassit

Asuntojen terassit toteutetaan pohjapiirustusten ja julki-

sivupiirustusten mukaises  . Terassin varustukseen sisältyy 

pistorasia. Terassin la   at on painekylläste  yä rallilautaa.

La   apäällysteet

Kei   össä, olohuoneessa ja makuuhuoneessa on lauta-

parke   /laminaa   , jalkalistana la   an sävyyn värjä  y 

puulista. Eteisessä, pesuhuoneessa, saunassa, wc- ja khh-

 loissa on laatoitus. 

Sisäseinät

Pesuhuoneiden seinät laatoitetaan valkoisella seinälaatal-

la. Wc- ja khh-  lojen seinistä altaiden puoleiset seinät laa-

toitetaan osin valkoisella seinälaatalla. Saunojen seinissä 

on puupaneeli, joka on käsitelty saunasuojalla. Asuntojen 

betoni- ja kipsilevyseinät maalataan värisuunnitelman 

mukaises  .



Sisäkatot

Saunojen, pesuhuoneiden ja wc/khh-  lojen paneelikatot 

on saunasuojakäsitelty. Sisäkatot sekä alaslaskuihin tule-

vat kipsilevykatot maalataan valkoisiksi.

Kalusteet

Asunnoissa on tehdasvalmisteiset kalusteet mdf-ovilla 

erillisen kalustesuunnitelman mukaises  . Kei   ön ja 

wc-  lojen kalusteet ovat HR 4. Kei   össä on laminaa   -

työtasot ja upote  u rst-pesuallas. Muut kalusteet HR 2. 

Wc-altaan yläpuolelle asennetaan peilikaappi ja alapuo-

lelle allaskaappi.

Varusteet

Pesuhuoneissa on erillinen ka  ovalaisin. Saunojen valais-

tus toteutetaan led-valoilla ja lauteet ovat tervaleppää. 

Asunnoissa on verhokiskot ja wc-varusteena pyyhekoukut 

ja paperitelineet.

Koneet ja lai  eet

Kei   össä on nelilevyinen uunillinen keraaminen liesi, 

jää-pakas  nkaappiyhdistelmä tai jääkaappi ja pakas  n, 

as  anpesukone ja varaus mikroaaltouunille. Pesuhuo-

neissa on  lavaraus pesukoneelle ja kuivausrummulle. 

Saunoissa on sähkökiuas.

Piha

Ton  n yhteiset oleskelualueet, istutukset, nurmialueet ja 

pihan varusteet toteutetaan asemapiirustusten mukaises-

 . Pihakäytävät kivituhkapinnoi  eella.

Talotekniikka

Asuinrakennukset liitetään Raahen Energian kaukolämpö-

verkostoon. Rakennuksessa on huoneistokohtainen ko-

neellinen, lämmöntalteenotolla varuste  u tulo- ja poisto-

ilmanvaihto sekä huoneistokohtainen vedenmi  aus.

Rakennukset varustetaan laajakaistaisella Internet-yhtey-

dellä, joka mahdollistaa huoneistokohtaisen Internet-

lii  ymän.

Huomautukset 

Tämä esite on laadi  u ennakkomarkkinoin  vaiheessa ja 

myyjä varaa oikeuden muu  aa siinä anne  uja  etoja. 

Asuntokaupan sisältö ja ehdot täsmennetään lopullisis-

sa myyn  asiakirjoissa. Perspek  ivikuvan tarkoitus on 

havainnollistaa kohteen ulkonäköä. Se ei ole suunnitelma-

asiakirja ja saa  aa yksityiskohdiltaan ja väreiltään poiketa 

lopullisesta rakennuksesta. 

Asunnoissa saa  aa esiintyä vähäisiä alaslaskuja ja kote-

lointeja, joita ei ole merki  y esi  elypiirustuksiin. Pohjiin 

piirretyt takat ovat takkavarauksia ja ne toimitetaan lisä-

 lauksina erillishintaan.

Kalusteiden ja hormien mitoitus tarkistetaan työmaalla ja 

niiden mitat saa  avat vähäisessä määrin muu  ua suunni-

tellusta. Piirustuksissa olevat irtokalusteet ovat varauksia 

ja ne eivät sisälly asunnon hintaan.

Myyjällä on oikeus vaihtaa kauppanimikkeillä maini  uja 

tuo  eita toisen valmistajan vastaaviin tuo  eisiin.



Temotek Oy on asiakaslähtöinen ja palveleva rakennusliike, jonka osaaminen ka  aa 

asuin-, teollisuus-, toimi  la- ja julkisten kohteiden rakentamisen.

Temotek Oy  |  Teknologian  e 4 F  |  90590 Oulu

Puh. 020 743 6950  |  Faksi 020 743 6951

vesa-ma   .tervonen@temotek.fi  |  info@temotek.fi  

www.temotek.fi
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