Soininen
N A AN TAL I

Energiatehokas passiivirivitaloalue
– ensimmäisenä Suomessa
Soinisen monipuolinen asuntovalikoima tarjoaa kodin erilaisissa elämäntilanteissa oleville perheille. Luonto ja ulkoilumahdollisuudet ovat alueella
loistavat. Pari- ja rivitalojen 1–2 kerroksiset asunnot ovat kooltaan 53–114m2.
Asuntojen arvioidut valmistumisajat ovat joulukuu 2012 ja maaliskuu 2013.

•

•

Vason Soininen-kiinteistö tulee olemaan ensimmäinen suomalaisilla passiivitalokriteereillä valmistuva paritalo-rivitalokiinteistö. Ympäristöarvoiltaan korkeatasoinen
kiinteistö sijaitsee lähellä luontoa ja ulkoilumaastoja. Koko tontin läntinen sivu ja
osa omaa tonttiakin on luonnontilassa olevaa metsää.
Soinisessa on mahdollista asua ja elää
käyttäen mahdollisimman vähän ostettavaa
energiaa ja rasittaen vain vähän luontoa.
Talojen seinissä on paksut lämpöeristeet.
Rakenteet ovat tiiviitä ja päärakennusmateriaalina
on puu.
Asunnot ovat tiloiltaan tehokkaat.
Ylimääräisistä neliöistä ei tarvitse maksaa.
Soinisen monipuolinen asuntovalikoima tulee
tarjoamaan kodin erilaisissa elämäntilanteissa
oleville perheille.
Tontin korkein maastonkohta jätetään
kokonaan rakentamatta ja säilytetään
luonnontilaisena. Korttelimaisella rakenteella
tavoitellaan suotuisia pienilmasto-olosuhteita ja
turvallisia pihapiirejä. Liittymillä kevyen liikenteen
reitistöön kannustetaan jalankulkuun ja pyöräilyyn,
joihin alueella on hyvät edellytykset.

Suora jalankulkuyhteys tontin läpi on
toteutettu polveilevana raittina, jotta
tuulisuus vähenee ja avautuvat näkymät ovat
mielenkiintoisempia.
Kustannus- ja energiatehokkuustavoitteiden
ohjaamana rakennuksista on tehty muodoltaan selkeät ja kompaktit.
Rakennusmassoja jäsennetään värityksellä ja
kattopintojen porrastuksella.

Kimmo Lylykangas
arkkitehti

Tutustu tarkemmin
asuntojen varustelutasoon ja esim. pintamateriaaleihin esitteen
loppuosan rakennustapaselosteesta.
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Asumisoikeus
on huoleton
vaihtoehto

asunnolla on oma katolle sijoitettu aurinkokeräin,
jossa keräimen ja asunnon lämminvesivaraajan
(LVV) välillä kulkeva neste siirtää auringonsäteilyn
tuottaman lämpöenergian ulkoa katolta varaajaan.
Auringosta saadaan energiaa myös silloin, kun
selkeällä säällä lämpömittari näyttää pakkaslukemia. Etukäteen tehtyjen laskelmien mukaan auringon voimalla pystytään tuottamaan lähes puolet
vuodessa tarvittavasta lämpimästä käyttövedestä.

• Asumisoikeusyhtiö vastaa
asunnon kiinteistä rakenteista
ja kalusteista,
mm. aurinkokennojen huolto- ja
ylläpitovastuu kuuluu Vasolle

Passiivitalo Soinisessa tullaan kuluttamaan
vähän ostettavaa energiaa. Sillä on suuri
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• Asukkaat saavat itse valita,
merkitys koko kiinteistön elinkaaren aikaiÄRKEIMMÄT TULOKSET
ilmanvaihto
80 dm3/s.
missä määrinhostettu
he haluavat
osalsiin ympäristövaikutuksiin. Kiinteistön
listua kiinteistön
huoltotöihin
kokonaispäästöt tulevat olemaan kymmeniä
asunto
kerros astetunnit ilm
prosentteja alhaisemmat verrattuna normaaliyli 27 °C* teho
tason määräysten mukaan rakennettuihin
Asuntojen keskimääräinen lämmitysenergiantarve on 13,3
1
1
67,7
vastaaviin rakennuksiin.

T

KWh/brm2 ja primäärienergian tarve 111,5 KWh/brm2.
Asuntojen
kesäajantäyttyvät.
sisälämpötilat. Kaikissa asunnoissa on te-32
Passiivitalotavoitteet

TÄRKEIMMÄT TULOKSET

passiivitaloraja
Mikä passiivitalo, mikä primäärienergia, entä ilmanvuotoluku?
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Passiivitalo:
• kuluttaa vähän energiaa lämmitykseen,
5,0
passiivitalossa alle 20 kWh/m2 vuodessa
• primäärienergiaa tarvitaan vähän,
korkeintaan 130 kWh/m2 vuodessa
0,0
• talo on rakennettu tiiviisti,
ilma- ja lämpövuotoja ei ole,
ilmavuotoluku n50 on alle 0,6 1/h.
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Asuntojen keskimääräinen lämmitysenergiantarve on 13,3
KWh/brm2 ja primäärienergian tarve 111,5 KWh/brm2.
Passiivitalotavoitteet täyttyvät.
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Talojen laskennallinen
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keskimääräinen lämmitysenergian
ostotarve 100,0
on 13,3 kWh/m2. Kaikkien
talojen arvo on alle 16 kWh/m2.
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Passiivitalon raja on 20 kWh/m2.
60,0
Kuva: Insinööritoimisto Olof Granlund Oy
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Talojen laskennallinen
primäärienergian ostotarve on
111,5 kWh/m2. Kaikkien talojen
arvo on alle 113 kWh/m2.
Passiivitalomääritelmän mukaan
rajana 130 kWh/m2.
Kuva: Insinööritoimisto Olof Granlund Oy

Talojen primäärienergian tarve pinta-alaa kohden vuoden aikana.

Rakennustapaselostus

Upea muutenkin
kuin luonnonympäristöltään
Tontin keskelle tulee taiteilija
Satu-Minna Suorajärven pääosin
maalatusta teräksestä toteuttama
taideteos Lehtimaja.

100 megan
laajakaista
ym. vastikkeeseen
sisältyviä ominaisuuksia
• ilmanvaihto- ja lämmöntalteenottokone (LTO): laitteen vuosihyötysuhde
on n. 70 %, asunnosta poistettavan
ilman sisältämä lämpö siirretään
raikkaaseen korvausilmaan ja puhalletaan ilmanvaihtolämmittimien
kautta takaisin huonetiloihin
• kulutuksen seurantajärjestelmä:
asukas voi seurata sähkön ja veden
kulutustaan, energian kulutusta voi
alentaa asunnon lämpötilaa ja
ilmastointia alentamalla siksi ajaksi
kun kotona ei olla
• 100M/1M käyttövastikkeeseen
sisältyvä laajakaistanopeus
toteutettuna kaapelimodeemitekniikalla, palvelun toimittaja DNA Oy
vuokraa kaapelimodeemin vastikkeetta asukkaan käyttöön

Soinisen kiinteistössä on tiiviit rakenteet ja runsaasti
lämpöeristettä seinissä sekä ala- ja yläpohjassa.
Ulkoseinän eristevahvuus 395 mm
(määräysten mukaisessa talossa 220-250 mm)
Tiiveys ilmavuotoluku n50 on alle 0,6 1/h
Kuva: Arkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas
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tyypillinen
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RakMk:n
enimmäisarvo
2010 alk.

Vaso
Soininen

Ulkoseinä

0,21

0,24

0,17

0,093

Yläpohja

0,15

0,15

0,09

0,06

Alapohja

0,20

0,24

0,16

0,07

Ikkunat

1,5

1,4

1,0

0,85

Ovet

1,5

1,4

1,0

0,85

Esimerkkejä rakennuksen U-arvoista normaalirakentamisessa Lämmönläpäisykerroin eli rakenteen U-arvo kuvaa
rakennuksen eri rakenneosien lämmöneristyskykyä.
Mitä pienempi U-arvo on, sitä parempi on eristyskyky.
(Lähde: Wikipedia ja Suomen rakentamismääräyskokoelma C3)
ja Vaso/Soininen

Lämpöenergia siirtyy
katolta asuntokohtaisesta
aurinkokeräimestä
nesteen välityksellä
lämminvesivaraajaan.
Kuva: Kaukora Oy

YLEISTÄ

YHTEISTILAT JA HUOLTO

Naantalin Soinisten kaupunginosassa sijaitsevalle
tontille rakennetaan 38 asumisoikeusasuntoa pari- ja
rivitaloihin. Asuinrakennukset ovat passiivitaloja, jolla
tarkoitetaan seuraavia teknisiä ominaisuuksia:
• tilojen lämmitysenergiantarve on enintään
20 kWh/(m²a) rakennuksittain laskettuna
• rakennuksen energiamuodon kertoimella painotettu
laskennallinen kokonaisenergiankulutus on enintään
130 kWh/(brm²a)
• rakennuksen ulkovaipan ilmavuotoluku n50 on
enintään 0.6 1/h standardin mukaisessa painekokeessa
mitattuna
Kiinteistö täyttää kokonaisenergian kulutukselle
asetetun painotetuilla energiamuodon kertoimilla
lasketun rajan 130 kWh/ (brm²a)
(D3 energiatehokkuusmääräys 2012).

Jokaisella asunnolla on lämmittämätön ulkovarasto
tontilla sijaitsevissa erillisissä varastorakennuksissa.
Lisäksi kiinteistössä on lämmittämättömiä talovarastoja.
Jäteastiat sijaitsevat (kompostoreita lukuunottamatta)
keskitetysti tontin keskellä pysäköintialueen yhteydessä
siten että ne voidaan tyhjentää nostimella. Jätesäiliöt
(6 kpl) ovat maahan upotettavia. Lämpökompostoreita
tulee 6 kpl sijoitettuna tontille kahteen ryhmään.

Rakennuksessa 4D sijaitsee S1–luokan väestösuoja,
jonka suojahuoneet toimivat kriisiajan ulkopuolella
ulkovälinevarastona ja kerhotilana. Sisäpinnat maalattua betonia. Rakennus varustetaan koneellisella tulo- ja
poistoilmanvaihtojärjestelmällä, jossa on lämmön
talteenotto. Varastohuoneessa seinäkiinnitteiset polkupyörien säilytyskoukut.
Tontille johtaa kaksi ajoneuvoliittymää Soinistentieltä.
Pysäköinti on järjestetty kahdelle pysäköintialueelle.
Tontilla on 38 katettua autopaikkaa (1 ap/asunto) kahdessa avoimessa autosuojassa sekä 33 kattamatonta autopaikkaa (erikseen vuokrattavat ja vieraspaikat), joista 2
invalidimitoitettua. Kaikki pysäköintipaikat on varustettu
lämmityspistokkein.
Ajotiet ja pysäköintialueet ovat asfaltoituja ja sadevesikaivoilla varustettuja.
Osa rakennuksista perustetaan maanvaraisesti ja osa
paalutuksen varaan. Maanpinnan ennakoidaan painuvan
käytön aikana tontin maaainesten laadusta johtuen.

ASUNNOT
Kaikissa asunnoissa on sauna sekä etelään suunnattu
katettu terassi tai parveke. Asunnoissa on huoneistokohtainen tulo- ja poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla (IV/LTO). Lämmitysjärjestelmänä sähköinen
tuloilmalämmitys sekä yksi sähkölämmityspatteri
huoneiston sähkösuunnitelman mukaan
(pääsääntöisesti olohuoneessa).
Kaikki asunnot on suunniteltu esteettömiksi lukuunottamatta toisen kerroksen asuntoja rakennuksissa 4D ja 5E
(6 kpl 2H+K+S). Rakennuksen ovikatosten yhteyteen on
mitoitettu varaus pyörätuoliluiskalle.

Luonnontilaisella tontin osalla on yhteiskäyttöinen grillikatos. Sen lähellä on lipputanko ja taiteilija Satu-Minna
Suorajärven teräsrakenteinen taideteos Lehtimaja.

PIHA-ALUEET
Asuntopihat ovat nurmipintaiset. Asuntojen pihat
rajataan pensailla. Soinistentien puoleisella rajalla
talojen välisillä osilla on puuaitaa. Puiden ja pensaiden
istutukset sekä leikkipaikan ja pihan varusteet toteutetaan pihasuunnitelman mukaan. Tontin länsilaidalla on
luonnontilaisena säilytettävä alue.
Asuntokohtaiset lukittavat postilaatikot sijaitsevat tontin
keskiosissa autosuojan Soinistentien puoleisessa
päädyssä.

RAKENNUKSET
Ulkoseinät
Rakennukset ovat pääosin puurakenteisia.
Talojen julkisivut ovat puuta.
Sokkelit ovat puhtaaksi valettua betonia.
Toisen kerroksen hätäpoistumistieksi osoitettujen
ikkunoiden alla on julkisivuun kiinnitetyt tikasaskelmat
silloin kun suoraan hätäpoistumistieikkunan alla ei ole
kuistin kattoa.
Sivukäytävätaloissa (4D ja 5E) ulkotilassa oleva porras
on keskipalkillinen teräsbetonielementtiporras. Seinät
on verhottu palamattomalla kuitusementtilevyllä.

Väliseinät
Huoneistojen väliset seinät ovat 200 mm puurakenteisia
kipsilevypintaisia ja mineraalivillaeristettyjä. Talon 5E
ensimmäisen kerroksen huoneistojen väliset seinät ovat
200 mm teräsbetoniseiniä. Kevyet väliseinät ovat
pääosin kipsilevypintaisia teräsrunkoisia 92 mm
paksuisia seiniä tai vastaavia.

Ala-, väli- ja yläpohjat

WC ja WC+SUIHKU

OLOHUONE

Rakennusten alapohja on paalutuksen varaan tai maanvaraisesti perustettu teräsbetonilaatta. Välipohjat ja
yläpohjat ovat puurakenteiset lukuunottamatta rakennuksia 4D ja 5E, joissa huoneistojen välinen välipohja on
teräsbetonirakenteinen.

• Lattia muovimattoa, tasoitetut ja maalatut seinät.
Puupaneelikatto vähäoksaisesta kuusesta.
• Suihkutilan ympäristössä seinä keraamista laattaa
ovikorkeuteen, käsienpesualtaan taustalla keraaminen
laatoitus.
• Ikkunan sisempi lasi opaalilasia.

• Ikkunoissa sälekaihtimet, kiinteät verhokiskot sekä
kiinnikkeet.

Vesikaton materiaali on musta huopakate. Vesikatolle
on asennettu huoneistokohtaiset aurinkokeräimet.

Terassit, parvekkeet ja ovikatokset
Toisessa kerroksessa sijaitsevilla asunnoilla rakennuksissa 4D ja 5E on katetut parvekkeet. Muilla asunnoilla on
painumattomasti perustetut katetut terassit. Terassien ja
parvekkeiden lattiat ovat painekyllästettyä, höylättyä ja
nurkkapyöristettyä lautaa.
Asuntotyypissä 5H+K+S on ns. ranskalainen parveke.
Eteläjulkisivuun liittyvät kuistien katokset on rakennettu
mitallistetusta, höyläpintaisesta puutavarasta.
Pohjoisjulkisivun ovikatokset on ripustettu maalatuilla,
teräksisillä vetotangoilla ulkoseinän puurungosta.

Huonetilojen pintamateriaalit
Kaikki pintamateriaalit M1-päästöluokiteltuja ja kosteapyyhinnän kestäviä.
ETEINEN
• Laattalattia, tasoitetut ja maalatut seinät sekä tasoitettu ja valkoiseksi käsitelty katto. Osassa asuntoja, eteisen yhteydessä sijaitsevan, ovella varustetun, teknisen
tilan seinät ja katto maalatut sekä lattia muovimattoa.
KEITTIÖ
• Laminaattilattia, tasoitetut ja maalatut seinät sekä valkoiseksi käsitelty katto. Kalusteväli laatoitettu keraamisilla laatoilla. Jalkalistat lattian sävyiset.
OLOHUONE
• Laminaattilattia, tasoitetut ja maalatut seinät sekä
tasoitettu, valkoiseksi käsitelty katto. Jalkalistat
lattian sävyiset.
MAKUUHUONEET
• Laminaattilattia, tasoitetut ja maalatut seinät sekä
tasoitettu, valkoiseksi käsitelty katto. Jalkalistat lattian
sävyiset.
VAATEHUONE
• Laminaattilattia, tasoitetut ja maalatut seinät sekä
tasoitettu, valkoiseksi käsitelty katto. Jalkalistat lattian
sävyiset.
KYLPYHUONE
• Lattia ja seinät keraamista laattaa. Puupaneelikatto
vähäoksaisesta kuusesta. Kylpyhuoneen yhteydessä
sijaitsevan, ovella varustetun kodinhoitohuoneen /
teknisen tilan seinät ja katto maalatut sekä lattia
keraamista laattaa.
• Ikkunan sisempi lasi opaalilasia.

LÖYLYHUONE
• Lattia keraamista laattaa. Seinät ja katto vähäoksaista
kuusipaneelia. Turvalasiovi, puuvedin.
• Ikkunan sisempi lasi opaalilasia.

MAKUUHUONEET
• Makuuhuoneissa vakiokiintokalustekaapit.
Rungot ja ovet melamiinia, väri valkoinen.
Vetimet ruostumatonta terästä, ns. lankavedin.
• Ikkunoissa sälekaihtimet, kiinteät verhokiskot sekä
kiinnikkeet.
VAATEHUONE

HUONEISTOPORTAAN ALAPUOLINEN VARASTO

• Tehtaalla valmiiksi käsitellyt,
seinään kiinnitetyt hyllyt ja ripustustanko.

• Lattia muovimattoa, tasoitetut ja maalatut seinät.

KYLPYHUONEET, WC ja WC+S

YLÄKERRAN AULA

• Kylpyhuoneessa seinään kiinnitetty metallirakenteinen
pyykkikaappi (PK), 4H+K+S 88 m2 asunnoissa pyykkikaappi WC+S tilassa.
• Altaan yläpuolella peilikaappi varustettuna
pistorasialla ja valaisimella.
• Kylpyhuoneissa ja WC+S-tilassa suihkuseinäke sekä
suihkuverhokisko.
• Kylpyhuoneessa tilavaraus pesukoneelle (PP) ja
kuivausrummulle (KU) liitäntöineen.
• Asunnoissa 6, 15, 26, 33 ja 35 kylpyhuoneen yhteydessä olevan varaston kaappien ja työtason laatu kuten
keittiössä, väri vaalea.
• Pyyhenaulakot ja wc-paperiteline.

• Laminaattilattia, tasoitetut ja maalatut seinät sekä
tasoitettu, valkoiseksi käsitelty katto. Jalkalistat lattian
sävyiset.
HUONEISTOPORRAS
• Puurakenteiset, liimapuulevystä rakennetut, peittomaalatut portaat. Askelmat varustetaan liukuesteillä.
• Lapsiportti sekä portaan ylä- että alaosassa.

Kiintokalusteet, varusteet ja laitteet
ETEINEN
• Eteisessä vakiokiintokalustekaapit, runko ja ovet melamiinia, naulakkokaapissa peililiukuovi.
Vetimet ruostumatonta terästä, ns. lankavedin.
• Osassa eteisiä erillinen lämminvesivaraajalle (LVV)
varattu kaappi varustettuna asianmukaisella lattiakaivolla.
• Asunnossa on lukittava, ns. lääkekaappi.
KEITTIÖT
• Keittiössä vakiokiintokalusteet. Kaappien rungot melamiinia, väri valkoinen. Ovien materiaali laminaattia
tai kestävyydeltään vastaavaa, väri valkoinen. Vetimet
ruostumatonta terästä, ns. lankavedin.
• Jätekaappi varustetaan jäteastioilla, lajittelu neljään
eri astiaan.
• Tiskipöytä, ruostumatonta terästä,  tasoon upotettava,
yhdellä isolla altaalla ja laskutasolla .
• Työtasot laminaattia, yläkaappien alareunassa
valolistat.
• 4 levyinen liesi keraamisella keittotasolla.  Leveys 500
mm 2H+K huoneistoissa ja muissa 600 mm.
• Astianpesukone liitäntöineen. Kaikki keittiön kodinkoneet väriltään valkoisia.
• Liesikupu ja maustekaappi.
• Jääkaappi-pakastin yhdistelmä (60+40 %),
4H+K (88 m2) asunnoissa ja isommissa kaksi
kylmälaitetta.
• Varaus mikroaaltouunille.
• Kalusteväleissä, yläkaappien alla, kiinteät valaisimet ja
pistorasiat sähkösuunnitelmien mukaan.
• Ikkunoissa sälekaihtimet, isoissa ikkunoissa kiinteät
verhokiskot sekä kiinnikkeet.

LÖYLYHUONE
• Lauteet, istuinosat haapaa, ylös käännettävät askel- ja
istuinosat, suojakaide haapaa.
• Sähkökiuas.
Kaikissa märkätilojen lattioissa on sähkötoiminen
mukavuuslämmitys. Asunnoissa on koneellinen tuloja poistoilmanvaihto (LTO) varustettuna lämmön
talteenotolla ja huoneistokohtaisella säädöllä.
Kaikissa huoneistoissa lämminvesivaraajat (LVV),
jotka on varustettu rakennuksen katolle asennetulla
asuntokohtaisella aurinkokeräimellä.
Kaikki asuinrakennukset varustetaan energiankulutuksen
seurantajärjestelmällä. Huoneistoissa on huoneistokohtaiset sähkön ja veden kulutuksen mittaukset kaukoluettavilla mittareilla. Huoneistoissa on kotona/poissakytkin energiansäätöä varten.
Kaikissa huoneistoissa on sähkösuunnitelmien mukaiset
tavanomaiset sähkö- ja tv-pistokerasioinnit sekä
valaisinasennukset, sekä CAT 6 -luokan tietojärjestelmäkaapelonti (Ethernet) sisältäen rasioinnin asunnoissa ja
ristiinkytkentätaulun ilman ns. aktiivilaitteita. Osa valaisimista on vähän energiaa kuluttavia led-valaisimia.

Ikkunat ja ovet
Avattavat ikkunat ovat 2+2-lasitettuja sisään-sisäänaukeavia MSE-tyyppisiä puu-alumiini-ikkunoita, karmin
syvyys n. 200 mm. Karmit ja puitteet maalatut kaksiväriset, sisäpuoli vakiovalkoinen, ulkopuoli musta.

Löylyhuoneen ikkunassa sisäpuolisten puuosien pintakäsittelynä saunasuoja. Märkätilojen ikkunoiden sisäpuoliset puuosat listoituksineen on käsitelty kosteutta
kestävällä peittomaalauksella. Kuivien tilojen ikkunat on
varus-tettu sisä- ja ulkopuitteen välitilaan asennettavilla
valkoisilla mattapintaisilla sälekaihtimella. Löylyhuoneen, wc-tilojen, pesuhuoneen ja kodinhoitohuoneen avattavat ikkunat on varustettu tuuletusikkunan heloituksella, (ei hätäpoistumistiemitoitusta).
Alle 700 mm korkeudelle lattiasta tai maanpinnasta
ulottuva ikkunalasi on vahvuudeltaan 6 mm paksua tai
vastaava turvalasi. Jokaisessa asuinhuoneessa (myös
maantasokerroksessa) on hätäpoistumistieksi soveltuva
avattava ikkuna (vapaa leveys vähintään 500 mm) tai
parvekeovi, joka varustetaan kiinteällä avauspainikkeella. Märkätilojen ja löylyhuoneiden ikkunoissa ikkunan
sisempi lasi on opaalilasia.
Listoitus on tehty maalatuilla puulistoilla, ikkunapellit
ovat muovipinnoitettua teräsohutlevyä, sävy musta.
Asuntojen ikkunoiden sekä parvekkeiden ja terassien
ikkunaovien sisäpuoliset karmit ja puitteet ovat peittomaalattua mäntyä. Ikkunoiden ja ikkunaovien ulkopinta
on pulverimaalattua alumiinia.
Asuntojen sisäänkäyntiovet ovat lämmöneristettyjä
ulko-ovia. Tiivisteet ulko-ovissa silikonikumia. Kynnykset
puuovissa lakattua tammea. Kiinteistön ja huoneistojen
lukitus Abloy Sento –avaimilla.
Huoneistojen sisäovet ovat sileäpintaisia, tehdasmaalattuja laakaovia. Löylyhuoneissa on lasiovet.

Esitteen asuntojen pohjakuvia, varustelutasoa,
rakennustapaa sekä tontin varustelua koskevat
tiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla. Esitteen tiedot vastaavat mahdollisimman tarkkaan
kiinteistön rakennushetkistä tilannetta. Kiinteistön käytön aikana tai jo rakennusaikana on
mahdollisesti tehty asuntokohtaisia muutoksia
tai tontin olosuhteita on muutettu. Kulloinkin
tarjolla olevien asuntojen tiedot voi varmistaa
tutustumalla kyseiseen asuntoon Vason asuntokohtaisesti antamien ohjeiden mukaisesti.

Savutonta asumista
Soinisten Vaso-kodeissa on tupakointi kielletty
sisällä asunnoissa. Siitä tullaan tekemään
erillinen maininta asumisoikeussopimukseen.

Passiivitaloluokan
asumista
luonnonkauniilla
Soinisen alueella
Naantalissa
Ympäristöarvoiltaan korkeatasoinen
kiinteistö tulee olemaan
ensimmäinen suomalaisilla
passiivitalokriteereillä valmistuva
paritalo-rivitalokiinteistö.
Tutustu unelmiesi uuteen kotiin!

Soin
iste
ntie

Talotyyppi
Sijainti
Osoite
Tontti
Kaavoitus
Valmistuu
Arkkitehti
Urakoitsija

Paritaloja, rivitaloja, 1-2 kerroksisia, 38 asuntoa
Soinisten alue, Naantali
Soinistentie 26, 21110 Naantali
Naantalin 30. kaupunginosan kortteli 14, tontti 1, tontin pinta-ala 13.846 m2
Naantalin kaupungin kaavoituspalvelut
Arvioitu valmistumisaika 14.12.2012 (talot A, B, C, D, E) ja
27.3.2013 (talot F, G, H, I, J)
Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy
Hartela Oy
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