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Me Siklalla rakennamme kutsuvia koteja. Haluamme suoda jokaiselle asiakkaallemme kodin, joka vastaa juuri 
hänen tarpeitaan ja toiveitaan. Tarjoamme kodeissamme asuville perheille lämpimän ympäristön, jossa kasvaa, 
viihtyä ja voida hyvin. Ihana arki on suunnittelukysymys – me autamme siinä!

Asunto Oy Vantaan Nikinmäentähkä rakentuu Vantaan Nikinmäkeen luonnonkauniille paikalle vehreään 
maalaismaisemaan. Alueelle rakennetaan kahdeksan paritaloa, joissa on yhteensä 16 asuntoa. Tontti on 
kaunis ja mielenkiintoinen, sillä siinä on korkeuseroja ja kalliota. Tontti rajoittuu puistoon. Lähellä ovat loistavat 
ulkoilumaastot Sipoonkorven kansallispuistossa sekä todella suosittu Kuusijärven ulkoilualue uimarantoineen. 

Nikinmäen palvelut ovat lähellä. Kauppa, päiväkoti sekä koulu sijaitsevat noin kahden kilometrin etäisyydellä 
uudestä yhtiöstä. Lahden moottoritielle on matkaa neljä kilometriä ja Helsinkiin sekä lentoasemalle noin 20 
kilometriä. Sijainti on erinomainen rauhallista asumista kaipaavalle.

KORKEAA JA AVARAA TILAA 
VEHREÄSSÄ YMPÄRISTÖSSÄ
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ASUNTOJA ERILAISIIN ELÄMÄNTILANTEISIIN JA TARPEISIIN

Asunto Oy Vantaan Nikinmäentähkään kuuluu 16 asuntoa kolmioista viiden huoneen koteihin. Kompaktit 
kolmiot ovat kooltaan 60 neliötä, nelikoissa on tilaa 75 neliön verran ja viisikoissa 95 neliötä. Autoille on sekä 
autokatos- että pihapaikkoja.

Jokaiseen huoneistoon kuuluu oma lämmin varasto. Yhtiöllä on lisäksi talovarasto, pyörävarasto, tekninen 
tila ja jätehuone. Piha-alueella on lisäksi leikkitilaa talon lapsille.

YKSILÖLLINEN KOTI OMAVALINTAISILLA MATERIAALEILLA

Asunto Oy Vantaan Nikinmäentähkän yksilölliset kodit toteutetaan omien valintojesi mukaisesti. Voit 
itse koota mieleisesi sisustuksen laadukkaista materiaaleista – materiaalivaihtoehdot löydät Sisusta-
oppaastamme. Sisusta-oppaaseen on koottu laaja valikoima materiaaleja aina keittiökaapeista 
kylpyhuoneen laattoihin. Haluatko kotisi henkivän linjakasta moderniutta vai boheemimpaa tyyliä? Oppaan 
avulla sinun on helppo valita mieleisesi materiaalit omaan, uuteen kotiisi. Suosikkimateriaalit, lempivärit ja 
huolelliset yksityiskohdat tekevät kodista juuri sinun näköisesi.

VANTAAN NIKINMÄENTÄHKÄ
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ASUNTO OY VANTAAN NIKINMÄENTÄHKÄ

Vanha Porvoontie 376, 01490 Vantaa

3h+k+s  2 kpl  60 m2

4h+k+s  9 kpl  75 m2

5h+k+s  5 kpl  95 m22
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3H+K+S, 60 m2

ASUNNOT 
B 3
D 7
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4H+K+S, 75 m2

ASUNNOT 
A 1
A 2 (peilikuva)
B 4 (peilikuva)
C 5
C 6 (peilikuva)
E 9
F 11
G 13
H 15
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5H+K+S, 95 m2

ASUNNOT 
D 8
E 10
F 12
G 14
H 16
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RAKENNUSTAPASELOSTE
Siklatilat Oy
y-tunnus 0900841-2
Äyritie 16
01510 Vantaa

RAKENNUSKOHDE   
Tontin osoite: Vanha Porvoontie 376  
Postinumero:01490   
Postitoimipaikka: Vantaa   
Alue: Nikinmäki   
Valmistuminen: Syksy 2019 

ASUNTO OY VANTAAN NIKINMÄEN TÄHKÄ

PIHA-ALUEET
Piha-alueella sijaitsee leikki- ja oleskelualue. Sisääntulopihatiet, 
ajotiet, pysäköintipaikat ja nurmialueet toteutetaan ARK-kuvien 
mukaisesti. Istutukset toteutetaan pihasuunnitelman mukaisesti 
lehti- ja havukasvein. Osa piha-alueesta pyritään jättämään  
luonnontilaan.  

RAKENTEET
Rakennusmateriaalina on puu. Perustukset ovat 
betonirakenteisia. Huoneistojen huonekorkeus on noin 2,6 m. 
Korotettu huonekorkeus olohuone-keittiö osuudella.  

ULKOSEINÄT
Ulkoseinät ovat puuelementtejä. Julkisivu on puuverhoiltu 
arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti. Julkisivu on pintamaalataan 
arkkitehtikuvien mukaisesti vaaleaksi.  

VESIKATE
Tummanharmaa peltikate arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti. 

TALOTEKNIIKKA
Lämmitysjärjestelmä: maalämpö
Rakennus liitetään sähkö-, vesi- ja viemärijärjestelmiin. 
Huoneistoissa on vesikiertoinen lattialämmitys. Asuntokohtainen 
ilmanvaihtojärjestelmä on varustettu lämmön talteenotolla. 
Rakennus on varustettu huoneistokohtaisella sähkön ja 
veden mittauksella. Rakennus liitetään valitun operaattorin 
tiedonsiirtoverkkoon. Palovaroittimet on kytketty sähköverkkoon. 

VÄLISEINÄT
Huoneistojen väliset seinät ovat puurunkoiset. Asuinhuoneistojen 
kevyet väliseinät ovat pääosin kertopuurunkoisia kipsilevyseiniä. 
Kantavat väliseinät toteutetaan rakennesuunnitelmien mukaisesti.   
Asuinhuoneistojen märkätilojen seinät on vesieristetty. 
Märkätilojen levyrakenteinen seinä toteutetaan tihennetyllä 
runkojaolla rakennesuunnitelmien mukaisesti.  

ULKOPORTAAT JA TERASSIT
Terassit ja ulkoportaat sekä terassien ja ulkoportaiden trallilaudat 
ovat ruskeaa kestopuuta. 

IKKUNAT
Ikkunat toteutetaan julkisivu- ja pohjapiirustusten mukaisesti 
ja karmien sekä puitteiden väri julkisivupiirustusten mukaisesti.  
Huoneistojen ikkunat ovat kaksipuitteisia, sisään aukeavia MSE-
tyyppisiä puualumiini-ikkunoita. Karmin sisäpuite on mäntyä 
ja sisäpinnat valkoisia. Ulkopuite ja karmin ulkoverhous ovat 
alumiinia. Sisäpuolen helojen väri on valkoinen. Avautuvissa 
MSE-tyypin ikkunoissa on integroidut sälekaihtimet.   
Osa ikkunoista voi rakenteellisista syistä olla MEK06-tyypin 
kiinteitä ikkunoita. Nämä eivät sisällä sälekaihtimia.

OVET
Ulko-ovet toteutetaan ARK-suunnitelmien mukaisesti. 
Oven karmi on mäntyä ja kynnys tammea.   
Terassin oven lasiaukon korkeus toteutetaan 
julkisivupiirustusten mukaisesti. Ovilehden kehä ja karmi 
ovat mäntyä, kynnys tammea. Parvekeovi on puualumiiniovi.   
Huoneistojen väliovet ovat laakaovia, joissa 
valkoiset laakaovilehdet ja valkoiset karmit.   

Pesuhuoneessa on kokolasiovi satiinilasilla. Saunassa 
kokolasiovi. HUOM! Jos ovi johtaa suoran olohuoneeseen 
tai eteiseen, laitetaan myös pesuhuoneeseen laakaovi.   
Varaston ja teknisen tilan ovet toteutetaan ARK-suunnitelmien 
mukaisesti.  

LUKITUS
Avaimellinen asuntokohtainen lukitus. 

KIINTOKALUSTEET JA KODINKONEET
Kalustesuunnitelman mukaisesti. Ovivaihtoehdot valittavissa erillisen 
sisustusoppaan mukaisesti. 

VESIPISTEET
Vesipisteet ARK-kuvien mukaisesti. Vesikalusteet erillisen 
sisustusoppaan mukaisesti. 

SAUNAN SISUSTUS
Saunan paneelit, lauteet ja pesuhuoneen katto tervaleppää. Kiukaana 
Harvian pilarikiuas. Kiukaan malli mitoitetaan saunan koon mukaan. 
Koko lasiseinä saunan ja pesuhuoneen välillä.  

ASUNTOJEN PINTAKÄSITTELYT:

LATTIA
Huoneiden lattiat ovat laminaattia. Laminaattia ei 
asenneta kiintokalusteiden alle rakennusteknisistä 
syistä. Vaihtoehdot valittavissa sisustusoppaasta.   
Märkätilojen (pesuhuone ja sauna) sekä kodinhoitohuoneen, 
WC:n ja eteisen lattiat ovat laatoitetut. Vaihtoehdot valittavissa 
sisustusoppaasta.  

SISÄKATTO
MDF-paneeli. 

SEINÄT
Huoneiden seinäpinnat ovat maalattuja pois lukien kiinteiden 
kalusteiden taakse jäävät alueet. Kuivien tilojen sisäseinissä valkoinen 
pohja- ja pintamaali. Lisäksi 1 kpl tehostevärejä / makuuhuone.   
Pesuhuoneen seinäpinnat sekä WC:n kalusteseinä, keittiön välitila 
sekä kodinhoitohuoneen välitila laatoitetaan. Vaihtoehdot valittavissa 
sisustusoppaasta. 

IRTAIMISTOVARASTO
Asuntokohtainen puurakenteinen puolilämmin varasto. Yhtiöllä 
erillinen kylmävarasto. 

TEKNISET TILAT
Teknisen tilan lattiapinnoitteena käytetään polymeeri-/
epoksipinnoitetta tai vastaavaa.

MUUTOSTYÖT
Asiakkaan toivomista lisä- ja muutostöistä Siklatilat Oy antaa 
kirjallisen tarjouksen. Lisä- ja muutostyötilaukset tulee tehdä 
sovitussa aikataulussa, muussa tapauksessa asunnot rakennetaan 
suunnitelmien mukaisesti.

HUOMAUTUS
Tämä rakennustapaseloste on ohjeellinen. Siklatilat Oy:llä on oikeus 
vaihtaa rakenteita ja materiaaleja toisiin samanarvoisiin. 

Asunnoissa saattaa esiintyä vähäisiä alaslaskuja ja kotelointeja, joita 
ei ole merkitty esittelypiirustuksiin. Kalusteiden ja hormien mitoitus 
tarkistetaan työmaalla jolloin niiden mitat saattavat vähäisissä määrin 
muuttua suunnitellusta.

Asunnonostajan tulee tutustua myyntiasiakirjoihin ja vahvistettuihin 
suunnitelmiin kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä. Lopulliset 
yksityiskohdat on määritelty myyntiasiakirjoissa.

Havainnekuvat myyntiaineistossa ovat taiteilijan näkemyksiä ja 
saattavat poiketa toteutuneesta.
 



 10


