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YLEISTÄ 

Villa Vapaus on pientalo, joka rakennetaan Turun Hirvensaloon me-
ren rannalle omalle tontille uima-altaalla. Kokonaisuuteen kuuluu 
rantasauna, jonka yhteydessä on drop-allas sekä rannassa 15 metriä 
pitkä raskas ponttoonilaituri.    

TONTTI 

Rakennuskohde sijaitsee Turun kunnassa, Häppilän kylässä, kallio-
ranta nimisellä tilalla. Osoite on Kuusistontie 39, 20900 Turku. Tontti 
on oma (3 416 m2). 

KANTAVAT RAKENTEET 

Rakennus perustetaan pohjatutkimuksen ja rakennesuunnitelmien 
mukaan. Alapohjat ovat teräsbetonilaattoja. Kantavat väliseinät ovat 
puu- tai kivirakenteisia ja välipohjan kantavana rakenteena on va-
lettu teräsbetoni tai puu. Julkisivu ovat pääosin kivirakenteinen, pin-
tamateriaalina rappaus. 

SEINÄT 

Asuntojen kevyet väliseinät ovat teräsrankaisia kipsilevyseiniä. Sau-
nan ja kylpyhuoneen välinen seinä on lasia. 

YLÄPOHJA JA VESIKATTO 

Yläpohjan kantavana materiaalina on kattoristikko, lämmöneris-
teenä puhallusvilla ja vesikatteena kumibitumikermi. 

TERASSIT 

Terassien lattiat on terassilaudoitettu (komposiitti). Kaide on metal-
lirunkoinen lasikaide.   

PORTAAT, PORRASTASOT JA KAITEET 

Porrassyöksyt ovat metallirakenteisia lasikaiteilla. Ulkoportaat ovat 
valettua teräsbetonia ja kaiteet vakio teräspinnakaiteita. 

IKKUNAT JA OVET 

Ikkunat ovat 3-lasisia sisään aukeavia ulkopuoleltaan alumiinipintai-
sia puuikkunoita. Asunnon ulko-ovet ovat puu- ja/tai metalliranteisia 
ulosaukeavia ovia sekä liukuovia. Asuntojen väliovet ovat jalopuisia 
laakaovia. Saunan ovi on kokolasiovi.  

LATTIA-, SEINÄ- JA KATTOPINNAT 

Asuinhuoneiden lattiat ovat Timberwise-merkkistä parkettia, kiintei-
den kalusteiden alle ei asenneta lattiapäällystettä. Pesuhuoneen, 
wc:n ja saunan lattiat laatoitetaan. Maanvastaisten yleisten käytävä-
tilojen lattiat laatoitetaan, porraskäytävien lattiat laatoitetaan ja va-
rastotilojen yms. lattiat maalataan.  Asuinhuoneiden, eteisen, kodin-
hoitohuoneen ja keittiön seinät maalataan. Pesuhuoneen ja wc:n 
seinät laatoitetaan. Saunan seinät paneloidaan. Saunan ja kylpyhuo-
neen välinen seinä on lasia. Kellaritilojen ja porrashuoneen seinät 
maalataan. Katot ovat pääosin tasoitettuja ja maalattuja, olohuo-
neen ja eteisen katto on akustoiva levykatto. Pesuhuoneen, wc:n ja 
saunan katot paneloidaan. 

KALUSTEET JA VARUSTEET 

Keittiökalusteet ovat Aran Cucinen mallistoa ja keittiön hana on 
Hansgrohen Axor -sarjaa. Makuuhuoneiden ja eteisen kalusteet ovat 
tehdasvalmisteisia standardikalusteita suunnitelmien osoittamassa 
laajuudessa. Altaat ovat komposiittia ja tasoon upotettuja. Työpöy-
tätasot ovat kiveä ja välitilat ovat lasia. Vaatehuoneet ovat kaluste-
kuvien mukaisesti. 

 
 

Vakiovarusteisiin kuuluvat: 
• kalusteuuni ja taso (Gaggenau) 

• viinikaappi (Gaggenau) 

• jää- ja pakastinkaapit (Gaggenau) 

• astianpesukone jokaisessa asunnossa (Gaggenau) 

• pesutorni (miele) 

• saunassa sähkökiuas (Tulikivi) 

• pesuhuoneessa peilikaappi sekä allaskaappi (suihku Hansgrohe 
Raindance) 

• wc:ssä allas ja peili (seinäwc Ido Glow, hana Hansgrohe Axor -sar-
jaa) 

LVI JA SÄHKÖ 

Rakennukseen tulee maalämpö ja lämmönluovutus vesikiertoisena 
lattialämmitysjärjestelmänä. Taloon tulee viilennys suunnitelmien 
mukaisessa laajuudessa. Jätevesi ohjataan kiinteistön omaan umpi-
tankkiin ja käyttövesi tulee kiinteistöön porattavasta omasta kai-
vosta vedensuodatinjärjestelmän kautta. Kotiautomaatio toteute-
taan rakennukseen siten, että huoneistoissa on ohjauspaneelit, joilla 
säädetään asunnon lämmitystä, viilennystä sekä ilmanvaihtoa. Il-
manvaihto toteutetaan ilmanvaihtokoneella, jossa on lämmöntal-
teenotto. 

Sähkö-, televisio- ja atk/puhelinpisteet tehdään sähköpistekuvan 
mukaan. Mobiiliverkko tai kiinteä laajakaista kattaa kaikki rakennuk-
set. Asunnoissa on yleiskaapelointiverkko. Rakennus varustetaan 
sähköverkkoon kytketyillä palovaroittimilla, murtohälytin järjestel-
mällä sekä valvonta kameroilla. Pääsisäänkäynnille asennetaan ovi-
puhelinjärjestelmä ja pääsisäänkäynneillä on sähkölukot sekä nume-
rolukko koodit. Kerroksissa Sonos-kaiutinjärjestelmä erillisen suun-
nitelman mukaan. Valoja ja muita sähkölaitteita on mahdollista oh-
jelmoida automaation avulla. Taloautomaatio toteutetaan älykkäällä 
KNX-järjestelmällä, jonka avulla voidaan varmistaa ympäristöystä-
vällinen, turvallinen ja viihtyisä kokonaisuus. 

AUTOPAIKOITUS 

Autopaikoitus kahden auton katoksessa. Autopaikat varustetaan 
sähköauton latauspistokkeella 

PIHA 

Piha-alue toteutetaan erillisen pihasuunnitelman mukaan. 

 
KVR-URAKOITSIJA:  
KS Kodit Oy  

ARKKITEHTI: 
Arosuo Arkkitehdit Oy 

RAKENNESUUNNITTELU: 
Suunnittelulinja Finland Oy 

LVI-SUUNNITTELU: 
LeVIA Oy 

SÄHKÖSUUNNITTELU: 
Suunnittelulinja Finland Oy 

 

Tiedot ovat alustavia. Oikeudet muutoksiin pidätetään. 

Esitteiden tiedot voivat yksityiskohdiltaan poiketa valmiista toteu-
tuksesta.  

Rakennuttaja pidättää myös oikeuden vaihtaa mainittuja materi-
aaleja ja/tai rakenteita toisiin vastaaviin sekä työnaikaisiin mitta-
muutoksiin arkkitehdin myyntipohjista poiketen. Hormit, kotelot 
sekä alakatot toteutetaan tekniikan vaatiman tilantarpeen mu-
kaan ja kalustemerkinnät ja mitat ovat muodoiltaan suuntaa anta-
via ja voivat poiketa esitteen tiedoista. 


