
TALO B Materiaalit ja pohjakuvat



Talo, joka käyttäytyy hyvin eri
vuodenaikoina, on terveellinen, turvallinen ja 
luotettava, on myös talo, jossa on hyvä asua. 
Tämä lähtökohta on jokaisen tämän talon 
detaljin pohjalla. 

Marjaniemenrannan talot A1 ja B eroavat
muista taloista tilojensa suunnittelulla, 
materiaaleiltaan ja huolellisuudella, jolla
yksityiskohtia on mietitty. Päämääränä on 
laatu, terveellisyys, kestävyys ja arvon
säilyminen.  

Arkkitehdin havainnekuva B-talosta



Rakentamisen tässä
vaiheessa on vielä
mahdollista vaikuttaa
pohjaratkaisuihin. 

Ensimmäisessä versiossa
on iso master bedroom 
-sviitti yläkerrassa
yhdessä saunaosaston
kanssa. Alakerrassa on 
kaksi muuta makuu-
huonetta, yhteisellä
kylpyhuoneella sekä
kompakti kodinhoito-
huone. 

Molempiin versioihin
kuuluu puutarha
terasseineen ja 
kiveyksineen. Molempiin
voidaan lisätä uima-
allas, viinikellari sekä
muita lisäoptioita.

VERSIO 1



VERSIO 2

Toisessa versiossa on 
jokaisella kolmella
makuuhuoneella oma
kylpyhuoneensa. Kaksi
makuuhuoneista on 
sijoitettu toiseen
kerrokseen, kun taas
alakerrassa on yksi
makuuhuone. 

Sauna ja 
kodinhoitohuone
muodostavat tilavan
kokonaisuuden
alakertaan. 



KEITTIÖ

Tunnelmakuvia keittiöstä ja näkymästä kohti oleskelutilaa ja merinäköalaa.

Portaissa on metallirakenne, puuaskelmat sekä lasikaide.
Portaiden alle on mahdollista lisätä kirjahylly tai vaikka viinikaappi.



KEITTIÖ

Tunnelmakuva jalavaviilutetusta Opdecon keittiöstä Keittiön hana Hansgrohe Talis S2

Taso ja allas Coriania

Keittiökoneet Miele

- Jääkaappipakastin
- Uuni
- Mikroaaltouuni
- Induktioliesi sisäänrakennetulla

liesituulettimella
- Astianpesukone

Keittiökalusteet
- Laminaattirungot abs-reunalistalla, näkyvät sivut ovimateriaalia
- Laatikoiden etulevyt, komeroiden ovet sekä jääkaapin integrointiovet mattavalkoinen

maalattu tai muu väri. Optiona jalavaviilutetut ovet.
- Yläkaappien ovet mattamaalattu valkoinen
- Yläkaappien avaus alareunasta Aventos HF-mekanismilla. Optiona Servo-drive -

mekanismi.
- Laatikoiden avaus: sormiura jalava-vedintaustalla. Optiona Servo-drive -mekanismi.
- Jääkaapissa laitteen omat vetimet. Optiona Servo Flex-mekanismi.
- Laatikot Legrabox
- Yläkaappien pohjassa yhtenäinen led-kiskovalaisin
- Tasot Coriania tai vaihtoehtoisesti puristekvartsia. 
- Integroitu allas.



OLESKELUTILA
Hirsiset ulkoseinät
maalataan kuultovärillä
(väri valittavissa), 
lisäoptiona peittävä
maali.
Sisäseinät ovat
valkoiseksi maalattua
kipsilevyä. Optiona
hirsipaneeliset sisäseinät.

Olohuoneeseen
voidaan optiona
lisätä joko maalattu
tai pähkinäpuinen
TV-taso kaapeilla
ja/tai maalattu
kirjahylly.
Lisäksi ikkunan eteen
on mahdollista lisätä
kevyttakka.



MAKUUHUONEET 1 JA 2
Makuuhuoneet versio 2:
- Toinen pienemmistä makuuhuoneista on alakerrassa

ja toinen yläkerrassa
- Molemmilla makuuhuoneilla on oma kylpyhuoneensa

Makuuhuoneet versio 1:
- Molemmat makuuhuoneet ovat alakerrassa ja niillä

on yhteinen kylpyhuone.
- Kaapistojen ovet on mattamaalattua valkoista
- Runko valkoinen
- Hyllyt ja vaatetangot
- Toisen makuuhuoneen kaapistossa integroitu työtaso, 

hyllyt ja syvennys jalavaviilua



YLÄKERRAN
PÄÄMAKUUHUONE

Versio 2: Master bedroomilla on oma kylpyhuoneensa sekä iso vaatekaappi
sisääntulokäytävän varrella. Ovet voivat olla joko maalatut valkoiset tai liukuovet.

Makuuhuoneen ja täyskorkean olohuoneen välillä on lasiseinä.

Versio 1: Yläkerran
master bedroomilla
on oma
vaatehuoneensa, 
jossa avokaapit. 
Kylpyhuone ja sauna 
ovat vieressä.



KYLPYHUONEET

WC Duravit My Darling New 
compact

Suihku Hansgrohe Raindance 240 Showerpipe tai vastaava

WC-hana Hansgrohe Pura Vida
Tai vastaava

- Kylpyhuoneiden kalusteiden ovet, laatikon etulevyt ja kaapin näkyvä sivu
mattamaalattu valkoinen tai muu väri. Optiona jalavaviilu.

- Rungon laminaattipintaiset, abs-reunalistalla
- Legrabox-laatikot
- Laatikot, sormiuralla
- Tasot Corian 
- Posliiniallas Duravit Vero tai Starck 2 tai vastaavat
- Peilit ledtaustavalolla

Allas Duravit Vero tai vastaava

Tunnelmakuva alakerran kylpyhuoneesta

Tunnelmakuva Opdecon
valmistamista jalavaviilutetuista
kylpyhuonekalusteista



KODINHOITOHUONE, 
SAUNA JA ETEINEN

Eteinen:
- Valkoinen melamiinirunko
- Liukuovet kirkkaalla peilillä, 

alumiiniprofiili
- Hyllyt ja vaatetangot

Kodinhoitohuone:
- Ovet, laatikon etulevyt, 

sokkelit ja peitteet maalattu
mattavalkoinen

- Tasot Coriania
- Blanco Andano 400-U allas, 

altakiinnitetty
- Yläkaapin pohjassa led-

valokisko

Sauna:
- Lasiseinä
- Lauteet ja 

paneelit
kuusipuuta

- Lisäoptiona
muu materiaali

- Kiuas Helo
Rocher tai 
vastaava

Versio 1

Versio 2



LATTIAT

Cerdisa Landstone Grey 600 x 1200 
tai muu vastaava laatta. 

Optiona Graniti
Fiandre Maximum 
Quietstone Numb 1000 
x 1000



LAATAT KYLPYHUONEET JA WC
Kylpyhuoneiden seinät esim. Cerdisa EC1 –laatta, 600 x 300

Lattiat Cerdisa Landstone Grey 600 x 1200 Optiona Graniti Fiandre Maximum
Quietstone Numb 1000 x 1000 



SISÄVALAISIMET
Talossa on ABB:n free@home -
automaatio, jonka avulla voi
hallita kaikkia valaisimia sekä
sisällä että ulkona.

Kiinteät himmenettävät
valaisimet kuuluvat hintaan.
Spotit: Hella Recessed Spot (a) 
ja Deltalight Tweeter (b) tai 
vastaavat

(c)

(d)(a) (b)

Märkätilat: Deltalight Carree GT led (c).

Olohuoneeseen, keittiöön ja ruokapöydän
päälle mahdollisuus roikkuvalle valaisimelle.

Lisäoptiona taustavalo: led-profiili
katonrajassa (d)



ULKOVALAISIMET

Luce&Light:
Kocca 1.1 ja 1.2
Hella:
S102

Julkisivussa Kocca-valaisimet
ja terassien katoissa Hellan spotit
(kuvassa talo A1/A2)



PUUTARHA JA TERASSIT
- 175 m2 puuterasseja ja parvekkeita
- 60 m2 kiveystä
- 60 m graniittista luonnonkivimuuria pohjois- ja itärajalla

- Keittiöpuutarha
- Istutukset
- Isoja puita
- Tuija-aitaa
- Nurmialue

Keittiön
edustalla on 
lasitettu terassi, 
jonne voi
sijoittaa esim. 
ruokapöydän ja 
tulisijan.



MUUT LISÄOPTIOT
Paikalla valettu uima-allas 7x3m, 
syvyys 130 cm,
mosaiikkilaatta, vastavirtalaite, valot, 
peite, suoladesifiointi.

Poreallas

Uima-altaan teknisen
tilan/kylmän varaston varustelu
viinikellariksi

Tulisija ulos esim. Hoxter 89/45

Tulisija sisälle esim. Hoxter panorama 50/56/50/52 tai 
Scantherm Turn

Moottoroidut screenkaihtimet olohuoneessa

Arkkitehdin havainnekuva B-talosta



MUUT LISÄOPTIOT

Erillinen kivirakenteinen autotalli 18 m2 
kadun varressa, jossa lattialämmitys, 
koneellinen ilmanvaihto ja sähköovi, valmius 
lisätä latauspiste sähkö- ja hybridiautolle. 


