
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 Talo B eroaa monista 
muista taloista tilojensa suunnittelulla, 
materiaaleiltaan ja huolellisuudella, jolla 
yksityiskohtia on mietitty. Päämääränä on 
laatu, terveellisyys, kestävyys ja arvon 
säilyminen.  

Arkkitehdin havainnekuva B-talosta



Talon pohja on 
suunniteltu niin, että 
alakerrassa on suuren 
avoimen oleskelutilan 
lisäksi vanhempien oma 
yksityinen alue vaate- 
ja kylpyhuoneineen, 
saunoinen ja 
ehostuspisteineen. 
Alakerrasta on suora 
käynti suurille 
terasseille ja 
uima-altaalle.

Yläkerrassa on lapsille 
oma oleskelutila, kaksi 
makuuhuonetta, 
kylpyhuone ja kaksi 
isoa lasitettua 
parveketta.



KEITTIÖ
Keittiökoneet Miele

- Jääkaappi
- Pakastin 
- Uuni
- Induktioliesi 
- Astianpesukone

Temptechin viinikaappi

Keittiökalusteet

- Laminaattirungot abs-reunalistalla
- Kaikki ovet maalattu mattavalkoisella
- Laatikoiden avaus sormiuralla
- Jääkaapissa ja pakastimessa omat vetimet
- Yläkaappien pohjassa yhtenäinen led-kiskovalaisin
- Tasot Corian Carbon Aggregate

Esimerkki Corianin Carbon 
Aggregate -tasosta

Tunnelmakuvia keittiöstä ja näkymästä kohti oleskelutilaa ja merinäköalaa.



OLESKELUTILA
Hirsiset ulkoseinät on 
maalattu Rubion 
kuultavalla 
Chocolate-värisellä 
öljyllä. 
Sisäseinät ja katot ovat 
vaaleanharmaat.
Olohuoneen efektiseinä 
on pähkinäviilutettu.
Portaikon korkea seinä on 
marmorilaattaa.

Olohuoneessa on Skanthermin kamiina,
moottoroidut screen-rullaverhot sekä ylä- että alaikkunoissa ja suuret 
80x80 cm italialaiset laatat.



MASTER BEDROOM
Tässä talossa master bedroom on kokonainen osasto. 
Käytävä johtaa päässä sijaitsevaan makuuhuoneeseen, josta 
on suora pääsy liukuoven kautta puutarhaan.

Käytävän varrella on vaatehuone, toisella pesualtaalla ja 
suurella peilillä varustettu ehostuspiste, lisää kaappitilaa ja 
käynti kylpyosastolle. Täältä löytyy sauna, täysin laatoitettu 
kylpyhuone, josta myös käynti takapihalle, sekä wc.

Kaikki kaapistot ovat pähkinäviilua ja tasot valkoista 
Coriania.

Makuuhuoneen ja vaatehuoneen lattiaa peittää paksu 
kokolattiamatto.



YLÄKERRAN AULA JA 
MAKUUHUONEET

Portaikosta aukeaa yläkerran oma oleskelutila, jonka voi 
sulkea lasisilla liukuovilla.

Yläkerrassa on kaksi suurta lasitettua parveketta, toiselle 
käynti on aulasta, toiselle yhdestä makuuhuoneista.

Yläkerrassa on kaksi makuuhuonetta, 
joista molemmista on merinäköala 
korkean tilan poikki kohti etelää.

Huoneissa on ylellinen pehmeä 
kokolattiamatto, kun taas aula, käytävä ja 
kylpyhuone on laatoitettu samalla laatalla 
kuin alakerran tilatkin.

Huoneiden vaatekaapit on sijoitettu 
takana kulkevan käytävän varrelle.



KYLPYHUONEET, SAUNA
JA KODINHOITOHUONE

WC:t  Duravit My Darling New 
Compact

WC-hana Hansgrohe 
Pura Vida

Kylpyhuoneiden kalusteet on pähkinäviilutettuja valkoisilla 
Corian-tasoilla ja -altailla. Kalusteiden alla on lednauha.

Kaikki kosteat tilat on laatoitettu samalla laatalla kuin on 
käytetty koko talossa.

Sunsaunan moderni suoraviivainen sauna on lämpökäsiteltyä 
tervaleppää. Täältä on käynti kylpyhuoneen kautta 
vilvoittelemaan takapihan terassille.

Eteisaulasta on käynti kodinhoitohuoneeseen, jossa on Mielen 
pesukone ja kuivausrumpu. Myös tästä huoneesta on ovi 
takapihalle.

Tasot ja altaat Coriania

Tunnelmakuva kylpyhuoneesta



LATTIAT
Lattiat on laatoitettu pääasiassa 
Florim Stontech 4.0 -laatalla koossa 
80x80 cm. Joissain tiloissa on 
käytetty pienempää 60x30 cm 
laattaa, kun taas kylpyhuoneiden 
seinät on 120x60 cm laattaa.

Makuuhuoneiden lattiapinnoituksena 
on Van Besouwin paksu 
kokolattiamatto.



SISÄVALAISIMET

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

Miltei kaikissa tiloissa on kolmen tyyppisiä valaisimia: spotit, katonrajan 
taustavalot alumiiniprofiileissa sekä kattovalaisimet. Kaikki valaisimet ovat 
hyvälaatuisia ledejä.

Käytävissä sekä ylä- että alakerrassa on 
myös lattiaspotit, olohuoneessa 
lattialednauha ja portaissa porrasvalot. 

Kylpyhuoneiden kalusteiden alla on 
tunnelmaa luovat lednauhat.



ULKOVALAISIMET

Luce&Light:
Kocca 1.1 ja 1.2

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



PUUTARHA JA TERASSIT
- 110 m2 puuterasseja ja 34 m2 parvekkeita
- 65 m2 graniitti- ja betonikiveystä
- 35 m graniittista luonnonkivimuuria pohjois- ja itärajalla

Istutukset
- Isoja puita
- Pensaita
- Tuija-aitaa
- Nurmialue
- Mahdollisuus 

keittiöpuutarhaan

Keittiön 
edustalla on 
optio lasitetulle 
terassille, jonne 
voi sijoittaa 
esim. 
ruokapöydän ja 
tulisijan.



UIMA-ALLAS
Talon eteläpuolella on paikalla valettu 
uima-allas, jonka koko on 7x3m ja 
syvyys 130 cm. Allas on laatoitettu 
Appianin 5x10 cm erikoislaattoja. 
Altaassa on vastavirtalaite 
hierontatoiminnolla, valot, skimmeri, 
suoladesifiointi ja moottoroitu peite.

Uima-altaan teknistä tilaa on 
mahdollista käyttää myös viinikellarina.

Arkkitehdin havainnekuva B-talosta



AUTOTALLI JA PORTIT
Erillinen kivirakenteinen autotalli 32 m2 kadun varressa, jossa lattialämmitys, koneellinen 
ilmanvaihto ja sähköovi, valmius lisätä latauspiste sähkö- ja hybridiautolle. 

Talon edessä olevalla autopaikalla on jo valmiina kolmivaihejohto sähköauton latausta varten.

Tontille johtava ajoportti on sähkötoiminen. Käyntiportilla on pilarimainen porttipuhelin, jolta 
on yhteys jokaiselle talolle.


