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6 kp

Kuusikerroksisessa hissitalossa on yhteensä 33 asuntoa, 
yksiöitä, kaksioita ja kolmioita. Ostettavissa on lisäksi 
autokatospaikkoja (12kpl) sekä autopihapaikkoja (21kpl).

Kohteen suunnittelussa ja toteutuksessa on ajateltu 
erityisesti asumisen viihtyisyyttä,
toimivuutta ja edullisuutta. Kattavaan varusteluun kuuluu 
asuntokohtaisen viilennyksen ja vesikiertoisen lat-
tialämmityksen lisäksi mm. parkettilattiat, RST-pintaiset 
kodinkoneet, säleverhot ikkunoissa, parvekkeilla lasituk-
set, oma sauna huoneistotyypin mukaan ja asukkaiden 
turvallisuutta lisäävä kuvallinen ovipuhelinjärjestelmä.  
Tilavat parvekkeet avautuvat ihanteellisesti aurinkoiseen 
ilmansuuntaan ja kuumina kesäpäivinä saadaan helpot-
tavaa viileyttä kotisi sisäilmaan maajäähdytyksellä ja 
mikä parasta, lähes ilmaiseksi.
 
Maalämpö ja maajäähdytys - Kompassi näyttää ekolo-
gisen ja edullisen asumisen suuntaa
Maalämpö on turvallista ja on luontoystävällinen tapa 
lämmittää. Maalämpöön perustuva lämmitysratkaisu 
säästääkin rahaa joka kuukausi muuhun elämiseen, sillä 
asuntoyhtiön oma täystehomitoitettu maalämpökeskus 
alentaa lämmityskustannuksia jopa 70%. 

Lisäksi asuntokohtainen viilennys saadaan kesäaikaan 
myös ekologisella maajäähdytyksellä, joka on edullinen 
tapa jäähdyttää. Energiaa säästävät lisäksi vähemmän 
vettä kuluttavat hanat ja vähintään A-energialuokan 
kodinkoneet ja hei, se käyttämätön energia on kaikista 
halvinta energiaa!

Elämää lähellä ja luonnossa
Pikisaari on rauhallinen asuinalue keskustan läheisyydes-
sä, jossa luonto ja Saimaa ovat äärellä.
Aktiivisen arjen takaavat hyvät kävely, lenkki ja pyöräily-
reitit. Ulkoilureittejä pitkin kaupungin ydinkeskustan pal-
veluiden luo kävelee noin vartissa ja matkan varrella voit 
piipahtaa vaikka satamassa tai linnoituksella. Historialli-
seen linnoitukseen – vanhaan kaupunkiin - ovat kotiutu-
neet museot, näyttelyt, ravintolat, kahvilat, tapahtumat 
ja putiikit, jotka kutsuvat kävijöitä ympäri vuoden.

Saimaan idylliseen 
rantamaisemaan omalle 
tontille rakennettava 
Kompassi tarjoaa upean 
sijaintinsa lisäksi laadukasta 
ja edullista asumista.
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ASUNTO OY LAPPEENRANNAN KOMPASSI
Pikisaarenkatu 31, Lappeenranta
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Monipuoliset 
vaihtoehdot 

fiksuilla ratkaisuilla 
– sinun näköinen koti

Kompassin eri pohjaratkaisuista löytyy var-
masti oikeankokoinen koti lähes jokaiseen 
elämäntilanteeseen. Valittavanasi on eri-
laisiin elämäntilanteisiin soveltuvia koteja 
aina 27,0 m2 yksiöstä 70 m2 kolmioihin. 
Fiksujen pohjaratkaisuiden lisäksi kodin ti-
laa säästää myös miellyttävä vesikiertoinen 
lattialämmitys, kun patterit eivät vie tilaa 
kodin sisustukselta. 

Kodin viihtyisyys syntyykin sen toimivuu-
desta ja omien toiveiden huomioimisesta.

Ostajana sinulla onkin laadukkaan perus-
tason lisäksi mahdollista vaikuttaa kodin 
yksilölliseen
toteutukseen ja varusteluun omien mielty-
mysten mukaisesti yhdessä sisustussuunnit-
telijamme kanssa, jolloin kodista muotou-
tuu juuri sinun näköisesi – ja sinä päätät.

Nauti uuden kodin hienouksista ja tun-
nelmasta valitsemalla uusi kotisi luontoa 
sekä rahaa säästävästä Kompassista, johon 
myös vieraat ovat tervetulleita. Kompassi 
on sijoitus tulevaisuuteen ja nostaa 
asumisen laatua.
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SEINÄPINNOITTEET
Huoneiden seinät maalataan valkeaan sävyyn. Keittiöissä laatoitetaan 
keraamisilla laatoilla ylä- ja alakaappien välinen seinä. Pesuhuoneiden 
seinät laatoitetaan keraamisin laatoin kokonaan ja erillisten wc-tilojen 
seinät osittain (1/2 laatoitus). Saunojen seinät verhoillaan tehdassävy-
tetyllä kuusipaneelilla.

KATTOPINNOITTEET
Asuntojen katot ovat yleensä ruiskutasoitetut, levyrakenteiset kat-
topinnat ja kotelot tasoitetaan sekä maalataan. Erillisten wc-tilojen, 
pesuhuoneiden sekä saunojen katot verhoillaan tehdassävytetyllä 
kuusipaneelilla. 

LATTIAPINNOITTEET
Pesuhuoneen, saunojen ja erillisten wc-tilojen lattiat laatoitetaan ke-
raamisin laatoin. Asuntojen muut lattiapinnat päällystetään tammilau-
taparketilla. Porrashuoneen lattiapinnat päällystetään muovimatolla, 
asuinrakennuksessa muiden yhteisten tilojen lattiapinnat maalataan.  

TALOTEKNIIKKA
Yhtiöön tulee oma energiaa säästävä maalämpölaitos. Tontille porat-
tavista lämpökaivoista saadaan edullisesti lämmitys vesikiertoiseen 
lattialämmitykseen sekä kesäisin huoneistokohtaisesti säädettävä 
viilennys asumisviihtyvyyttä lisäämään. Jokaisessa huoneistoissa on 
koneellinen lämmöntalteenotolla varustettu tulo- ja poistoilmanvaihto. 
Sähkön sekä lämpimän- ja kylmän veden mittaus on huoneistokoh-
tainen. Asuntojen eteis-, wc-, wc/ph- ja vaatehuoneet varustetaan 
kattoon upotetuilla led-valoilla. Asunnoissa on verkkokäyttöiset akku-
varmennetut palovaroittimet. Asuntojen ja ulko-oven välillä on ovipu-
helinyhteys varustettuna kameralla. Osakkeina myytävät autokatos- ja 
autopihapaikat varustetaan lämmityspistorasioilla. Yhtiö liitetään vesi- 
ja viemäriverkostoon sekä sähköverkkoon. Antennijärjestelmä liitetään 
kaapelitelevisioverkkoon. Jokaisessa huoneistossa on laajakaistainen 
tietoliikennekaapelointi ja mahdollisuus liittyä tietoliikenneverkkoon, 
liittymisen kustannuksista vastaa jokainen osakas itse. LVI- ja sähkötyöt 
tehdään erikoissuunnitelmien mukaan.

ULKOALUEET
Paikoitus- ja liikennealueet ovat asfalttipintaisia. Sisäänkäynti- ja tuule-
tustelineen alue päällystetään betonilaatoin asemapiirustuksen osoit-
tamassa laajuudessa. Rakennusten sokkelien vierustat muilta osin sekä 
parvekkeiden alustat päällystetään sepelillä. Viheralueet nurmetetaan 
ja istutukset tehdään erillisen istutussuunnitelman mukaisesti. Naa-
puriyhtiön kanssa yhteisellä leikkialueella ovat keinu, hiekkalaatikko, 
lipputanko sekä penkit. Kiinteistö varustetaan jäte- ja hiekoitusastioin.

MUUTA
Asukas voi valita pintamateriaalit, joko asunnon hintaan sisältyvistä 
vaihtoehdoista tai tilata haluamansa lisä-/muutostyöt erillisen muu-
tostyöohjeen mukaisesti.

HUOM!
Tämä esite on laadittu ennakkomarkkinointivaiheessa. Myyjä varaa 
oikeuden muuttaa esitteessä annettuja tietoja, jotka eivät alenna 
laatutasoa. Tiedot perustuvat 15.3.2018 tilanteeseen.

YLEISTÄ
Lappeenrannan Pikisaaren rantamaisemaan, omalle tontille Pikisaa-
renkadun varteen rakennetaan kuusikerroksinen hissillinen kerrostalo. 
Maalämmöllä lämpenevään asuntoyhtiöön tulee yhteensä 33 asuntoa, 
12 autokatos- ja 21 autopihapaikkaa sekä yhtiön hallintaa 3 vierasau-
topaikkaa, joista yksi on varattu liikuntaesteisille. Yhtiössä on lisäksi 
ulkoiluvälinevarasto, kuivaushuone, väestönsuoja/irtaimistovarasto ja 
tekniset tilat. Jokaiselle asunnolle kuuluu lämmin irtainvarasto yhtiön 
yhteisissä tiloissa. 
Osoite : Pikisaarenkatu 31, 53900 Lappeenranta

RAKENTEET JA JULKISIVUT
Rakennukset perustetaan rakennesuunnitelmien mukaan. Asuinraken-
nuksen kantava pystyrunko tehdään betonielementeistä ja ala-, väli- 
sekä yläpohjat ovat paikallavalettua teräsbetonia. Ulkoseinät ovat po. 
tiililaattapintaisia sandwichbetonielementtejä. Vesikattorakenteena on 
puurakenteinen pulpettikatto ja vesikatteena peltikate. Huoneistojen 
kevyet väliseinät ovat kipsilevyväliseiniä. Portaat ovat betonirakenteiset 
ja askelmat ovat mosaiikkibetonia. Portaiden kaiteet ja käsijohteet ovat 
maalattua terästä.  

PARVEKKEET
Parvekkeiden parvekelaatat ovat teräsbetonia. Parvekkeiden kaiteet 
ovat alumiinirunkoisia lasitettuja kaiteita julkisivupiirustusten mukaan 
varustettuna avattavin parvekelasituksin. Parvekkeilla on pistorasia ja 
valaisin sekä sisäpuolinen vedenpoistojärjestelmä. Parvekkeiden lat-
tioihin tulee parvekematto. Yksiöissä (2. – 6. kerros) on ns. rankalainen 
parveke.

IKKUNAT JA OVET
Ikkunat ovat kolminkertaisia puu-alumiini-ikkunoita ja parvekkeiden 
ovet ovat yksilehtisiä ikkunaovia, joiden ulkopuite ja karmin uloin pinta 
ovat alumiinia. Ikkunoissa ja parvekeovissa on sälekaihtimet vakiona. 
Asuntojen huoneisto-ovet ovat vaatimusten mukaisia tehdasmaalat-
tuja puuovia. Asuntojen sisäovet ovat huullettuja valkoisia laakaovia. 
Löylyhuoneessa on kokolasinen turvalasiovi. Talon sisäänkäyntiovi on 
alumiinirunkoinen lämpökatkoprofiilinen lasiovi.  

KALUSTEET JA VARUSTEET
Keittiö ja eteistilojen kiintokalusteiden ovet ovat tehdasvalmisteisia 
maalattuja MDF-ovia. Muiden tilojen kiintokalusteiden ovet ovat teh-
dasvalmisteisia melamiinipintaisia ovia. Keittiössä on jätteiden lajittelua 
helpottava jätevaunukaappi. Keittiön pesualtaat ovat ruostumatonta 
terästä upotettuna laminaattipintaisiin työtasoihin. WC / PH-tilojen 
valumarmorialtaan yhteydessä on allaskaappi sekä pyykkikaappi ja pei-
likaappi. Asuinhuoneiden ikkunat varustetaan verhotangoin. Saunojen 
lauteet ja lisäksi selkänojaritilät ovat lämpökäsiteltyä haapaa. Suihkun 
yhteydessä on kokolasinen kääntyvä suihkuseinä. 

LAITTEET JA KONEET
Keittiöissä on keraaminen erillinen liesitaso ja erillinen kalusteeseen 
upotettu kiertoilmauuni, seinäkaappiin upotettava mikroaaltouuni, 
astianpesukone sekä tyylikäs ulosvedettävä säädinkupu. Yksiöissä ja 
kaksioissa on kylmälaitteena jääkaappi-/pakastinkaappi ja suuremmissa 
asunnoissa jää/-viileäkaappi ja pakastinkaappi. Kodinkoneiden väri on 
rst. Pesuhuoneessa on tilavaraus pyykinpesukoneelle ja kuivausrummul-
le. Löylyhuoneissa on tyylikäs rst-pintainen sähkökiuas.

R A K E N N U S TA PA S E L O S T U S
Asunto Oy Lappeenrannan Kompassi

t
RAKENTAJA/RAKENNUTTAJA/MYYNTI:

Mika Rossi / 050 307 3347

ESITTELY JA MYYNTI:

www.omakodit.fi
050 385 8394

Omakodit / Aitoasunnot Oy 
Valtakatu 32, 2.krs, 
53100 Lappeenranta


