Liedon Jokihelmi
Modernia asumista historiallisissa maisemissa
tärkeiden palveluiden ja Aurajoen äärellä.

1 h+kt, 32,5 m²
A3
A7
A13
A19
A25

1. krs
2. krs
3. krs
4. krs
5. krs

2 h+kt+s 48,5 m²
A4 1. krs

Liedon Jokihelmi
Talotyyppi
Sijainti
Osoite
Tontti

5 kerroksinen asuinkerrostalo,
27 asuntoa

Kaavoitus

Liedon keskusta

Valmistuu

Liedon kunta
arvioitu valmistumisaika joulukuu 2020

Arkkitehti

Arkkitehtitoimisto Haroma & Partners Oy

Karjatie 12 b, 21420 Lieto
Liedon keskusta, Kirkonseutu
kortteli 2, tontti 115
tontin pinta-ala 1086 m²

urakoitsija

Pohjola Rakennus Oy Suomi

A8
A14
A20
A26

2. krs
3. krs
4. krs
5. krs

2 h+kt+s 53,5 m²

2-3 h+kt+s 67 m²

A9
A15
A21
A27

A10
A16
A22
A28

2. krs
3. krs
4. krs
5. krs

2. krs
3. krs
4. krs
5. krs

3 h+kt+s 67 m²
A5
A11
A17
A23

3 h+kt+s, 66 m²
A2
A6
A12
A18
A24

1. krs
2. krs
3. krs
4. krs
5. krs

2. krs
3. krs
4. krs
5. krs

Aura
joki

Jokihelmi

Liedon kunnantalo
Kauppa
Ravintola
Bussipysäkki
Huoltoasema
Terveyspalvelu
Koulu tai päiväkoti

tie

een

m
Hä

Etäisyyksiä
Liedon keskusta 400 m
Turun keskusta 12,7 km

TERVEYSPALVELUT

PANKIT

Liedon pääterveysasema 550 m

KUNNAN VIRASTOTALO

Liedon terveyskeskus E 600 m
Mehiläinen Lieto 550 m

lähin Otto-automaatti 400 m
Liedon Osuuspankki 500 m
Liedon Säästöpankki 450 m

Asiointipiste 300 m
(kunnan palveluihin liittyvä asiakasneuvonta
ja lomakkeet, Turun seudun joukkoliikenteen korttien myynti)
KOULUTUS JA VARHAISKASVATUS
lähin päiväkoti, Päiväkoti Hanhensiipi 36 m
Jokilaakson koulu 75 m
Taatilan koulu 1 km
Liedon Keskuskoulu 800 m
Ilmaristen yhtenäiskoulu 5,1 km
Liedon lukio 900 m
Novida ammattiopisto ja lukio 600 m
Lieto-opisto, kansalaisopisto 290 m

Liedon apteekki 500 m
Liedon pieneläinklinikka 300 m
KAUPAT
S-market Lieto 600 m
K-Supermarket Lieto 500 m
Lidl Lieto 800 m
Tokmanni Lieto 950 m
kauppakeskus Hansa 12,6 km
kauppakeskus Skanssi 13,1 km
kauppakeskus Mylly 17 km
Ikea Raisio 15,5 km

HARRASTUKSET
Liedon kunnankirjasto 300 m
Lietohalli 1 km
Moood kuntosali 450 m
IRON8 Golfsali 6,1 km
Tarvasjoen uimahalli ja liikuntakeskus 21 km
RAVINTOLAT
Liedon keskustasta ja sen ympäristöstä
löytyy erilaisia lounaspaikkoja ja muutama
kahvila, sekä baari.
MUUTA
Littoisten järvi 8,6 km

Tasokasta asumista
Uudiskohteemme Jokihelmi tarjoaa kaupunkiasumisen
parhaat puolet Aurajoen kultturimaiseman äärellä. Tässä
poikkeuksellisessa kohteessa yhdistyvät välitön luonnonläheisyys ja keskeiset palvelut kävelyetäisyyden päässä Liedon
keskustasta. Vain 20 minuutin automatka Turun keskustaan
mahdollistaa joustavan arjen työn, opiskelujen ja harrastusten suhteen. Lähin bussipysäkki sijaitsee näköetäisyydellä.
Kiinteistön pohjakerrokseen rakentuu yhteinen kerhotila
asukkaita varten.

huoneistotyyppi

huoneistokoko

asomaksu
alkaen €

käyttövastike
alkaen €/kk

1h+kt

32,5 m²

16 374

399

2h+kt+s

48,5–53,5 m²

24 458

596

2-3h+kt+s

67 m²

32 107

782

3h+kt+s

66–67 m²

32 267

786

Vastike sisältää 100 M laajakaistan. Jokihelmi on täysin savuton kiinteistö,
joka valmistuu joulukuussa 2020. Tutustu kohteeseen vaso.fi

Rakennustapaselostus
YLEISTIEDOT
Tontille rakennetaan yksiportainen 5 kerroksinen
asuinkerrostalo, joissa on huoneistoja yhteensä
27 kpl. Asuinrakennuksen 1-kerroksessa sijaitsevat väestönsuoja, kerhohuone, irtaimistovarasto,
ja tekninen tila. Irtaimistovarastossa varusteena
on hylly sekä vaatetanko. Korttelialueelle rakennetaan yhteinen leikkipaikka.

Asuntojen väliovet ovat tehdasvalmisteisia
valkoisia laakaovia. Eteisen kalusteissa pohjakuvien mukaisesti liukuovet. Saunan ovi on kokolasiovi. Rakennuksen pääsisäänkäyntiovet ovat
metallirunkoisia lasiovia. 1-kerroksen tilojen ovet
ovat peltipintaisia palo-ovia tai puurakenteisia
hdf-pintaisia väliovia.
HUONEISTOJEN PINTAMATERIAALIT

KANTAVAT RAKENTEET

Lattiat

Rakennus perustetaan pohjatutkimuksen ja
rakennesuunnitelmien mukaan. Alapohjat ovat
maanvaraisia teräsbetonilaattoja. Kantavat väliseinät ovat teräbetonielementtiseiniä ja välipohjan
kantavana rakenteena on ontelolaatta. Julkisivut
ovat pääosin muurattua tiiltä.

Maanvastaisten sekä sisäänkäyntikerrosten
yleisten käytävätilojen ja porraskäytävien lattiat
laatoitetaan, varastotilojen yms. lattiat käsitellään pölynsidonta-aineella tai hengittävällä
maalilla. Kerrosten porraskäytävien lattiat ovat
desibelimattoa. Asuinhuoneiden lattiat ovat
laminaattia, kiinteiden kalusteiden alle ei asenneta
lattiapäällystettä. Pesuhuoneen ja saunan lattiat
laatoitetaan.

HUONEISTOJEN SEINÄT
Huoneistojen väliset seinät ovat teräsbetonielementtiseiniä. Asuntojen kevyet väliseinät ovat
teräsrankaisia kipsilevyseiniä.
YLÄPOHJA JA VESIKATTO
Yläpohjan pulpettikatto on puurakenteinen,
vesikatteena on kumibitumikermi, lämmöneristeenä mineraalivilla ja kantavana rakenteena
ontelolaatta.
PARVEKKEET
Kaikissa asunnoissa lasitettu parveke. Parvekelaatat ovat teräsbetonielementtejä. Parvekkeiden
kattopinnat ovat harjattuja ja maalaamattomia.
Parvekkeiden pieliseinät ja pilarit ovat maalattuja teräsbetonielementtejä. Parvekekaide on
metallirunkoinen lasikaide. Parvekkeet lasitetaan,
lasitus on pääosin avattavissa. Kokonaan lasitetut
parvekkeet ovat tuulettuvaa ulkotilaa, jolloin ne
eivät ole vesi- tai lumitiiviitä.
PORTAAT, PORRASTASOT JA KAITEET

Seinät
Ensimmäisen kerroksen ja porrashuoneen seinät
maalataan/laatoitetaan. Asuinhuoneiden, eteisen
ja keittiön seinät maalataan. Pesuhuoneen seinät
laatoitetaan. Saunan seinät paneloidaan.
Katot
Asuinhuoneiden katot ovat pääosin ruiskutasoitettuja, kotelorakenteet ja alaslasketut katot
maalataan. Saunan katto paneloidaan.
PESUHUONEET
Pesuhuoneet ovat paikallarakennettuja. Pesuhuoneen ja saunan lattiat laatoitetaan. Pesuhuoneen
ja wc:n seinät laatoitetaan. Saunan seinät ja katto
paneloidaan. Pesuhuoneen katto on kuusipaneelia.

Keittiöiden, makuuhuoneiden ja eteisen kalusteet ovat tehdasvalmisteisia standardikalusteita
suunnitelmien osoittamassa laajuudessa. Altaat
ovat ruostumatonta terästä ja tasoon upotettuja.
Työpöytätasot ovat laminaattipintaisia.

PARVEKKEET

Vakiovarusteisiin kuuluvat:

Parvekkeet lasitetaan ja tehdään betonielementtirakenteisena ulokeparvekkeina.

- kalusteuuni ja keraaminen liesitaso
- jääkaappipakastin yhdistelmä
- astianpesukone
- saunassa sähkökiuas
- pesuhuoneessa peilikaappi sekä allaskaappi

Ikkunat ovat 3-lasisia, sisään aukeavia ulkopuoleltaan alumiinipintaisia puuikkunoita. Asuntojen
kerrostaso-ovet ovat puuviilupintaisia ulko-ovia,
joissa ovisilmä. Asuntojen parvekeovet ovat
ulosaukeavia ikkunallisia puuovia, ulkopuoleltaan
alumiinipintaisia. Kaikkiin ikkunoihin asennetaan
valkoiset sälekaihtimet.

HISSI
Rakennus varustetaan 8 hengen standardi hissillä.
VÄESTÖNSUOJA
Rakennuksen väestönsuoja sijaitsee rakennuksen
1-kerroksessa.
AUTOPAIKOITUS
Autopaikoitus järjestetään korttelin pysäköintialueella, jossa 19 lämmitystolpallista autopaikka,
9 sähköautonlatauspaikkaa sekä 4 vieraspaikkaa.
PIHA
Piha-alueet toteutetaan erillisen pihasuunnitelman mukaan. Jäteastiat, oleskelu- ja leikkipaikka
rakennetaan arkkitehdin suunnitelman mukaan.

KALUSTEET JA VARUSTEET

Porrassyöksyt ovat elementtirakenteisia
vakioportaita, mosaiikkibetonisilla askelmilla.
Kerrostasot ovat teräsbetonista, pinnoitettuna
desibelimatolla. Kaiteet ovat teräspinnakaiteita.

IKKUNAT JA OVET

mukavuuslattialämmitys. Pesuhuoneissa on
pyykinpesukoneliitäntä ja tilavaraus pyykkitornille. Ilmanvaihto toteutetaan asuntokohtaisella
ilmanvaihtokoneella, jossa on lämmöntalteenotto.
Sähkö ja käyttövesi (lämmin/kylmä) mitataan
huoneistokohtaisesti.
Rakennus liitetään kaapeli-TV -järjestelmään
ja kuituverkkoon. Sähkö-, televisio- ja atk/puhelinpisteet sähköpistekuvan mukaan. Asunnoissa
on yleiskaapelointiverkko. Asunnot varustetaan
sähköverkkoon kytketyillä palovaroittimilla. Pääsisäänkäynnille asennetaan ovipuhelinjärjestelmä.
Rakennuksen katolle sijoitetaan aurinkopaneeli järjestelmä. (ei huomioituna energiaselvityksessä).

LVI JA SÄHKÖ
Rakennus liitetään kaukolämpöverkkoon ja
lämmönluovutus on vesikiertoisena lattialämmitysjärjestelmänä. Pesuhuoneissa on sähköinen

Asumisoikeuskoteja kaikkiin elämäntilanteisiin.
Hakuohjeet saat toimistostoistamme tai osoitteesta vaso.fi
varsinais-Suomen Asunisoikeus Oy Rauhankatu 4, Turku puh. 02 274 7000

Tiedot ovat alustavia. Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Esitteiden tiedot ja havainnekuvat, jotka ovat taiteilijan
näkemyksiä, voivat yksityiskohdiltaan poiketa valmiista
toteutuksesta.
Rakennuttaja pidättää oikeuden vaihtaa mainittuja materiaaleja ja/tai rakenteita toisiin vastaaviin sekä työnaikaisiin
mittamuutoksiin arkkitehdin myyntipohjista poiketen.
Hormit, kotelot sekä alakatot toteutetaan tekniikan
vaatiman tilantarpeen mukaan ja kalustemerkinnät ja
mitat ovat muodoiltaan suuntaa antavia ja voivat poiketa
esitteen tiedoista.

