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Parkettilattiat

  Lasitetut parvekkeet 

    Kuvallinen 
     ovipuhelinjärjestelmä   

      Huoneistokohtainen 
      viilennys ja ilmanvaihto

      Esteetön kulku

     Hissi

8-kerroksisessa talossa on yhteensä 46 asun-
toa; yksiöitä, kaksioita ja kolmioita. Tarvittaessa 
kaksi asuntoa on mahdollista yhdistää yhdeksi 
isommaksi asuinhuoneistoksi. Kiinteistön yh-
teistilat sijaitsevat talon kellarikerroksessa. 
Yhteisiä tiloja ovat mm. asuntokohtaiset ir-
tainvarastot, kuivaushuone, talovarasto sekä 
ulkoiluvälinevarasto. Kuntosalille/asukastilalle 
on tilavaraus, jonka käytöstä päättää taloyhtiö. 
Taloyhtiön pihalla on yhteinen oleskelu-/leikki-
alue ja jätekatos. Pihalla on 30 sähkötolpallista 
autopaikkaa, joista 22 paikkaa on katoksen alla.

Sijaintinsa puolesta Katariinankallio on oival-
linen asua. Talo sijaitsee Puistotien korkeim-
massa kohdassa ja sen tuntumassa on upea 
Katariinan meripuisto. Voit nauttia kauniista 
maisemista joka päivä. Keskustan palvelut 
ovat lähellä, mutta silti kohde on rauhallisella 
paikalla meren äärellä.

Asunto Oy Kotkan Katariinankallio rakenne-
taan nimensä mukaisesti kalliolle, Kotkan Ka-
tariinaan. Katariina on kehittyvä, rauhallinen 
asuinalue keskustan tuntumassa. Saman kadun 
varrella sijaitsee upea Katariinan Meripuisto.

8-kerroksinen talo rakennetaan nykyaikaisin 
menetelmin ja materiaalein, siksi asuminen 
on edullista ja turvallista. Modernissa, laaduk-
kaasti rakennetussa talossa talossa on hissi ja 
kuvallinen ovipuhelinjärjestelmä.

Viihtyisissä asunnoissa on vakiona mm. parket-
tilattiat, lasitetut parvekkeet ja huoneistokoh-
tainen viilennys. Kun varaat ajoissa, pääset itse 
vaikuttamaan asuntosi varusteluun, väreihin ja 
materiaaleihin.

Sijainti

Yhteiset tilat
P

u
isto

tie



Huoneisto         m2  lkm

Yhteensä  46

Asuntotyypit

Huoneistojen sijainnin rakennuksessa näet näistä kaavioista värikoodien perusteella.

Erikseen myytäviä tolpallisia auto-
paikkoja on yhteensä 30 kpl, joista 
katoksellisia autopaikkoja 22 kpl.

Etkö tarvitse saunaa ja haluaisit 
käyttää tilan johonkin sinulle 
tärkeämpään? Kysy lisää!

Tarvitsetko lisätilaa? Osa asun-
noista on mahdollista yhdistää 
yhdeksi asunnoksi.

Taloyhtiössä on yhteensä 46
asuntoa, joista on 16 yksiötä,
15 kaksiota ja 15 kolmiota.

1. kerros 2.-7. kerros 8. kerros

3h+k+s
63,0 m2

3h+k+s
82,0 m2

2h+kk+s
41,5 m2

1h+kk+s+alk
32,5 m2

1h+k+s+alk
30,0 m2

3k+k+s
70,0 m2

1h+kk+alk 27,5 8

1h+kk+s+alk 30,0 7

1h+kk+s+alk 32,5 1

2h+kk+s 41,5 8

2h+k+s 52,0 7

3h+k+s 63,0 8

3h+k+s 70,0 6

3h+k+s 82,0 1

1h+kk+alk
27,5 m2

2h+k+s
52,0 m2

Tee kodistasi
omannäköinen
Kun teet varauksen uudesta asunnostasi 
hyvissä ajoin, voit vaikuttaa 
varusteisiin, kalusteisiin  
ja pintamateriaaleihin.



Rakennustapaselostus
YLEISTÄ
Yhtiö on omalle tontille rakennettava va-
paarahoitteinen asuntoyhtiö. Talossa on 
kahdeksan asuinkerrosta ja kellarikerros. 
Asuntoja talossa on yhteensä 46 kpl. Auto-
katospaikkoja 22 ja pistokepaikkoja 8 kpl. 

RAKENTEET
Rakennukset perustetaan pohja- ja ra-
kennesuunnittelijan suunnitelmien mu-
kaan joko teräsputki-, betonipaalujen tai 
maanvaraisesti perusanturoiden varaan. 
Anturat, perusmuurit, alapohjat sekä 
väli- ja yläpohjat ovat teräsbetonia. Huo-
neistojen väliset seinät ovat teräsbeto-
nia. Ulkoseinät ovat hienopestyä mustaa 
betonia, tiililattapintaisia tai uritettuja ja 
maalattuja sandwich-elementtejä. Raken-
nus on pulpettikattoinen ja katteena on 
kumibitumikermi. Huoneistojen sisäiset 
väliseinät ovat yleensä teräsrankaisia kip-
silevyseiniä, pesuhuoneiden seinät ovat 
kiviaines- tai levyrakenteisia. Portaat ovat 
esivalmisteisia betonielementtiportaita, 
joiden askelmat ovat mosaiikkibetoni-
pintaisia. Kerros- ja välitasot pinnoitetaan 
muovimattolla. Parvekkeet ovat teräsbe-
tonirakenteisia. Parvekkeet varustetaan 
metallirunkoisilla lasikaiteilla ja avattavilla 
parvekelaseilla. Parvekelasitukset eivät 
täysin ole veden- ja lumenpitäviä.

IKKUNAT JA OVET
Asuntojen ikkunat ovat kolmilasisia si-
säänpäin aukeavia MSE–ikkunoita, ulko-
puite ja karmin uloin pinta ovat alumiinia. 
Parvekeovet ovat yksilehtisiä ulospäin au-
keavia lasiaukollisia ovia. Porrashuoneesta 
huoneistoihin johtavat ovet ovat kaksileh-
tisiä. Asuntojen sisäovet ovat valkoisia 
laakaovia. Löylyhuoneiden ovet ovat kar-
kaistuja lasiovia. Pääsisäänkäynnin ovet 
ovat alumiini-profiililasiovia. Palo-ovet 
ovat määräysten mukaisia vakio-ovia.

KALUSTEET JA VARUSTEET
Keittiöiden kalusteet ovat tehdasvalmis-
teisia vakiokalusteita, kalusteiden ovet 
ovat maalattuja MDF-ovia. Rst-pesualtaat 
ovat upotettuja 1½ altaisia. Työtasot ovat 
taivereunaisia ja laminaattipintaisia. Keit-
tiökalusteissa on tilavaraus mikroaaltouu-
nille. Alakaapistossa on jätteiden lajittelua 
varten jäteastiat. Eteisten ja makuuhuo-
neiden komeroiden ovet ovat maalattuja 

MDF-ovia. Pesuhuoneiden kalusteiden 
ovet ovat maalattuja MDF-ovia. Suihku-
huoneissa on peilikaapit valaisimella. Pe-
suhuoneissa on saranalliset suihkuseinät. 
Eteiskalusteet ovat komerorakenteellisia, 
peililiukuovilla, sisältäen vaatetangon ja 
hattuhyllyn. 

LAITTEET JA KONEET
Kaksioissa ja sitä suuremmissa asunnoissa 
keittiössä on 4–levyinen keraaminen 
liesitaso ja kalusteuuni. Yksiöissä on ke-
raaminen 50 cm leveä lattialiesi. Kaikissa 
asunnoissa on liesikupu ja astianpesu-
kone. Yksiöissä ja kaksioissa on jää-/pakas-
tinkaappiyhdistelmä, kolmioissa on jää-/
viileäkaappi ja pakastinkaappi. Kodinko-
neet ovat vakiovalmisteisia ja väriltään val-
koisia. Pesuhuoneissa on pesutornivaraus 
pyykinpesukoneelle ja kuivausrummulle. 
Löylyhuoneissa on sähkökiukaat. Raken-
nuksessa on automaattiovilla varustettu 
kahdeksan hengen hissi.

SEINÄPINNOITTEET
Huoneistojen seinät maalataan vaaleilla 
sävyillä. Erillis-wc:iden ja pesuhuoneiden 
seinät sekä keittiöissä ylä- ja alakaappien 
välinen seinä laatoitetaan keraamisilla laa-
toilla. Löylyhuoneen seinät paneloidaan 
(tervaleppäpaneelilla).

LATTIAPINNOITTEET
Asuntojen olohuoneiden, makuuhuo-
neiden, keittiöiden ja eteisten lattiat 
päällystetään tammilautaparketilla. Pe-
suhuoneiden ja löylyhuoneiden lattiat 
päällystetään keraamisilla klinkkerilaa-
toilla. Ensimmäisessä kerroksessa sijait-
sevat wc, kuivaus-, siivous- ja spk-huoneen 
lattiat päällystetään muovimatolla, muut 
lattiat ensimmäisessä kerroksessa maala-
taan maalilla.

KATTOPINNOITTEET
Asuntojen katot ovat yleensä ruiskutasoi-
tettu. Alaslasketut katot sekä kotelot ovat 
maalattuja. Löylyhuoneiden katot ovat 
tervaleppäpaneelia ja pesuhuoneiden 
katot ovat kuultokäsiteltyä kuusipaneelia.

LVIS-TEKNIIKKA
LVI- ja sähkötyöt tehdään erikoissuun-
nitelmien mukaan. Kiinteistö lämmite-
tään kaukolämmöllä ja vesikiertoisilla 

pattereilla. Antennijärjestelmä liitetään 
kaapelitelevisioverkostoon. Sähkön sekä 
kylmän ja lämpimän veden mittaus on 
huoneistokohtainen. Ilmanvaihtojär-
jestelmä on huoneistokohtainen tulo-/ 
poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla. 
Pesuhuoneissa ja saunoissa on sähköinen 
mukavuuslattialämmitys. Asuntojen ja 
ulko-oven välillä on kuvallinen ovipuhe-
linjärjestelmä. Asunnoissa on vakiona 
huoneistokohtainen viilennys.

YHTEISTILAT
Kiinteistön yhteistiloja ovat asunto-
kohtaiset irtainvarastot, kuivaushuone, 
talovarasto, tekninen tila sekä ulkoiluvä-
linevarasto. Kuntosalille/asukastilalle on ti-
lavaraus, jonka käytöstä päättää taloyhtiö. 
Jätesäiliöille on tila jätekatoksessa.

ULKOPUOLISET TYÖT
Liikennealueet ovat asfalttipäällysteiset 
ja pääsisäänkäynnin edusta ja oleske-
lupiha päällystetään betonilaatoin ase-
mapiirroksen osoittamassa laajuudessa. 
Oleskelualueet varustetaan oleskeluryh-
millä. Pihalle pystytetään tomutusteline, 
pyykinkuivatusteline, polkupyörätelineet 
sekä penkit. Viheralueet nurmetetaan ja 
istutukset tehdään istutus-suunnitelman 
mukaisesti. Asuinrakennuksen sokkelin 
vierukset ja parvekkeiden alustat pääl-
lystetään singelikiveyksellä. Autopaikat 
varustetaan lämmityspistorasioin.

Rakennuttaja varaa oikeuden muutoksiin, 
jotka eivät alenna laatutasoa. Tiedot perus-
tuvat 2.12.2016 tilanteeseen. Asuntoihin ja 
käytäviin saatetaan rakentamisen aikana 
joutua lisäämään vähäisiä alaslaskettuja 
kattoja, kotelointeja ja luukkuja putkien, 
palopeltien, mittareiden tms takia. Suun-
nitelmissa esitettyjen hormien määriin ja 
sijoituksiin voi tulla muutoksia!

Kun varaat ajoissa, pääset vaikuttamaan asuntosi 
varusteluun, väreihin ja materiaaleihin!

Kotkan Katariina -
Uusi kehittyvä asuinalue

Lähin kauppa 700 m

Peruskoulu 400 m

Päiväkoti 200 m

Ammattiopisto 700 m

Katariinan Meripuisto  250 m

Lähin uimahalli 200 m

Terveysasema 800 m

Ydinkeskusta n. 1 km

Asunto Oy Kotkan Katariinankallio sijaitsee Kotkan Katariinan kaupunginosassa. Katariinan 
meripuisto on saman Puistotien varrella. Ydinkeskustaan on matkaa vain kilometrin verran. 
Tontin lähistöllä on runsaasti päivittäispalveluita, kuten vasta rakennettu päiväkoti, peruskoulu, 
ammattiopisto, lukio, terveysasema, ruokakauppa, puisto ja uimahalli.

Kotka sijaitsee E18-moottoritien varrella. Sen ansiosta Kotkasta pääsee Helsinkiin alle 1,5 tunnissa 
ja Porvooseen noin 45 minuutissa.
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Lue lisää: www.katariinankallio.fi

Kohteen esittely ja myynti:

OP Kiinteistökeskus Kotka
Kirkkokatu 14, 48100 KOTKA
Puh. 010 257 7470
www.opkk.fi

www.fhrakentajat.com

RAKENNUTTAJA RAKENTAJA RS-PANKKI


