
ASUMISEN EDELLÄKÄVIJÄ VUODESTA 1968

VANHA-KLAUKKA  /  NURMIJÄRVI



Mahdollistamme ihanan uuden kodin nopeasti ja tyylillä! Kätevä Koto-pakettimme 

sisältää muuttovalmiin kodin vuokratontilla, pihoineen päivineen. Modernit, kauniit 

kodit ovat paritaloja hallinnanjakosopimuksella ja omakotitaloja. Ne sijaitsevat 

keskeisillä paikoilla ja hyvien kulkuyhteyksien äärellä.

Korkealaatuiset Kodot on suunniteltu ja
ne rakennetaan vuosikymmenien aikana
kerrytetyllä Jukkatalon ammattitaidolla ja arjen 
asiantuntemuksella. Erityisesti on panostettu 
kotien toiminnallisuuteen, kuten säilytysratkai-
suihin, sekä laadukkaisiin pintamateriaaleihin, 
jotka tuovat luksusta arkeen. 

Kun teet päätöksen pian, pääset muuttamaan 
omaan Kotoon alle vuoden päästä. Kotosi
sisustusratkaisuihin, kuten värisävyjen valintaan, 
pääset osallistumaan ennen talotoimitusta.

Kotiunelman toteutus ei saa olla tiukkaa
tarjouskilpailua tai kallista tonttiarpapeliä. 
Näihin unelmakotoihin pääset kiinni
pienemmällä lainalla, kun tonttia ei
tarvitse ostaa omaksi.

Kun valitset Kodon, voit unohtaa rakennus- 
luvat ja maansiirtotyöt – nekin kuuluvat
pakettiin. Kuten myös iso osa yleensä
asukkaiden harteille jäävistä taloprojektin 
viimeistelytöistä: pihan tasaus ja nurmikon 
kylvö, kulkutiet etupihalle, pintamaalauskin.

Talo ja tontti
samassa paketissa

Tämän helpompaa ei voisi uuden pientalon ostaminen olla.



Nurmijärvellä, Klaukkalan keskustan läheisyydessä sijaitseva

Vanha-Klaukka tarjoaa monimuotoista asumista aktiviteettien

äärellä, mutta todella rauhallisessa miljöössä luonnon

ympäröimänä. Monipuoliset palvelut, kuten koulut, kaupat ja 

erinomaiset harrastusmahdollisuudet, ovat kävelyetäisyydellä.

Valloittava
Vanha-Klaukka



Vanha-Klaukka

JUKKATALON KOTO

 3 omakotitaloa

 Korpikaislantie

 7 paritaloa

 Niittyvillankuja

Visualisointi, Korpikaislantie 5.

Visualisointi, Korpikaislantie 1.

Visualisointi, Korpikaislantie 3. 



Omakotitalo
Korpikaislantie 1

Omakotitalo  /  Korpikaislantie 1 Omakotitalo  /  Korpikaislantie 1

1:100

 1 2 3 4 5 m

Asunnot voivat poiketa pohja-
piirrustuksesta yksityiskohtien 
osalta. Lopulliset yksityiskohdat 
määritellään myyntiasiakirjoissa.

Tämän kodin sydän on yhtenäinen keittiö-ruokailu-oleskelutila, johon 

tulvii valoa kolmesta suunnasta. Talon toiminnallisuuteen on panostettu 

ja säilytystilaa on runsaasti: kodinhoitohuone, arkieteinen, varasto 

ja vaatehuone sujuvoittavat arkea. Saunasta pääsee vilvoittelemaan 

sivuterassille, ja isompi katettu terassi levittäytyy oleskelutilan edustalle. 

Luksusta asumiseen tuo kauttaaltaan korkeatasoinen sisustus, kuten

3-sauvainen valkomatta-tammiparketti, Puustelli-keittiössä integroidut 

kodinkoneet ja induktiotasossa oleva liesituuletin, valkoinen kipsilevy-

katto sekä tyylikäs kylpyhuone linjakaivoineen ja suurine laattoineen.

149 m2

1-kerroksinen
6h + k + ak

Huoneistoala  149 + 8 m2

Kerrosala  177 m2

Vuokratontti  1073 m2

Visualisointi



Omakotitalo
Korpikaislantie 3

Omakotitalo  /  Korpikaislantie 3 Omakotitalo  /  Korpikaislantie 3

Selkeälinjaisen kodin keskiössä on saarekkeellisen keittiön edustalle 

jatkuva avara oleskelu- ja ruokailutila. Kaikki 4 makuuhuonetta ovat 

reilun kokoisia, säilytystilaa on paljon ja vaatehuoneeseen on kulku 

kätevästi niin päämakuuhuoneesta kuin kodinhoitohuoneestakin.

Luksusta asumiseen tuo kauttaaltaan korkeatasoinen sisustus, kuten

3-sauvainen valkomatta-tammiparketti, Puustelli-keittiössä integroidut 

kodinkoneet ja induktiotasossa oleva liesituuletin, valkoinen kipsilevy-

katto sekä tyylikäs kylpyhuone linjakaivoineen ja suurine laattoineen.

141 m2

1-kerroksinen
6h + k + ak

Huoneistoala  141 + 6 m2

Kerrosala  165,5 m2

Vuokratontti  840 m2

1:100

 1 2 3 4 5 m

Asunnot voivat poiketa pohja-
piirrustuksesta yksityiskohtien 
osalta. Lopulliset yksityiskohdat 
määritellään myyntiasiakirjoissa.

Visualisointi



Omakotitalo
Korpikaislantie 5

Omakotitalo  /  Korpikaislantie 5 Omakotitalo  /  Korpikaislantie 5

1:100

 1 2 3 4 5 m

Asunnot voivat poiketa pohja-
piirrustuksesta yksityiskohtien 
osalta. Lopulliset yksityiskohdat 
määritellään myyntiasiakirjoissa.

Tässä kodissa asutaan viihtyisästi ja väljästi. Päämakuuhuoneesta on 

käynti vaatehuoneeseen ja sieltä kodinhoitohuoneeseen ja kauniisiin 

kylpytiloihin. Talossa on mainiot säilytysratkaisut: 2 vaatehuonetta, 

varasto ja arkieteinen. Iso eteisaula ja seinien sisään liukuvat ovet 

lisäävät avaruutta. 

Luksusta asumiseen tuo kauttaaltaan korkeatasoinen sisustus, kuten

3-sauvainen valkomatta-tammiparketti, Puustelli-keittiössä integroidut 

kodinkoneet ja induktiotasossa oleva liesituuletin, valkoinen kipsilevy-

katto sekä tyylikäs kylpyhuone linjakaivoineen ja suurine laattoineen.

146 m2

1-kerroksinen
6h + k + ak

Huoneistoala  146 + 6 m2

Kerrosala  171,5 m2

Vuokratontti  857 m2

Visualisointi



Paritalo
Niittyvillankuja 9

Paritalo  /  Niittyvillankuja 9Paritalo  /  Niittyvillankuja 9

Valo suorastaan tulvii keittiö-oleskelutilaan suurista ikkunoista ja katettu 

terassi on tilan viihtyisä jatke. Näppärä arkieteinen sulkee suojiinsa 

vaatteet ja harrastusvälineet. Kaikki 3 makuuhuonetta ovat reilun 

kokoisia, ja seinien sisään liukuvat ovet säästävät tilaa vaatehuoneissa

ja arkieteisissä.

Luksusta asumiseen tuo kauttaaltaan korkeatasoinen sisustus, kuten 

3-sauvainen valkomatta-tammiparketti, integroidut kodinkoneet 

Puustelli-keittiössä, valkoinen kipsilevykatto sekä tyylikäs kylpy-

huone linjakaivoineen ja suurine laattoineen.

110 m2

1-kerroksinen
4h + k + ak

Huoneistoala  110 m2

Kerrosala 9 A  126 m2

Kerrosala 9 B  122 m2

Vuokratontti  995,5 m2
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Visualisointi.

Visualisointi Visualisointi



Paritalo  /  Niittyvillankuja 9 A Paritalo  /  Niittyvillankuja 9 B

110 m2

1-kerroksinen
4h + k + ak

Huoneistoala 110 m2

Kerrosala 126 m2

110 m2

1-kerroksinen
4h + k + ak

Huoneistoala 110 m2

Kerrosala 122 m2

1:100

 1 2 3 4 5 m

Asunnot voivat poiketa pohja-
piirrustuksesta yksityiskohtien 
osalta. Lopulliset yksityiskohdat 
määritellään myyntiasiakirjoissa.



Paritalo
Niittyvillankuja 11

Paritalo  /  Niittyvillankuja 11Paritalo  /  Niittyvillankuja 11

Saarekkeellinen keittiö ja olohuone yhdistyvät avaraksi kokonaisuudeksi, 

johon valo tulvii sisään kahdelta sivulta. Vain yhdelle seinälle sijoittuva 

korkea keittiökaapisto viimeistelee selkeän ja tyylikkään kokonaisuuden.

Eri puolille kotia sijoittuvat makuuhuoneet tuovat yksityisyyttä, ja

kodinhoitohuone sekä arkieteinen sujuvoittavat arjen askareita.

Luksusta asumiseen tuo kauttaaltaan korkeatasoinen sisustus, kuten 

3-sauvainen valkomatta-tammiparketti, integroidut kodinkoneet

Puustelli-keittiössä, valkoinen kipsilevykatto sekä tyylikäs kylpy-

huone linjakaivoineen ja suurine laattoineen.

104 m2

1-kerroksinen
4h + k + ak

Huoneistoala  104 m2

Kerrosala  117 m2

Vuokratontti  1055 m2
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Visualisointi Visualisointi



Paritalo  /  Niittyvillankuja 11 A Paritalo  /  Niittyvillankuja 11 B

104 m2

1-kerroksinen
4h + k + ak

Huoneistoala 104 m2

Kerrosala 117 m2

104 m2

1-kerroksinen
4h + k + ak

Huoneistoala 104 m2

Kerrosala 117 m2

1:100

 1 2 3 4 5 m

Asunnot voivat poiketa pohja-
piirrustuksesta yksityiskohtien 
osalta. Lopulliset yksityiskohdat 
määritellään myyntiasiakirjoissa.



Paritalot
Niittyvillankuja 13 ja 21

Paritalot  /  Niittyvillankuja 13 ja 21Paritalot  /  Niittyvillankuja 13 ja 21

Tyylikäs ja raikas kolmen makuuhuoneen koti sulkee suojiinsa varsinaiset 

tehoneliöt. Saarekkeellinen keittiö avautuu upeasti ruokailu- ja oleskelu-

tilaan. Mainiot säilytysratkaisut ja kulku keittiöstä kodinhoitohuoneeseen 

ja edelleen kylpytiloihin sujuvoittavat arjen touhuja. Suojaisat terassit 

sijoittuvat paritalon eri päätyihin. 

Luksusta asumiseen tuo kauttaaltaan korkeatasoinen sisustus, kuten 

3-sauvainen valkomatta-tammiparketti, integroidut kodinkoneet 

Puustelli-keittiössä, valkoinen kipsilevykatto sekä tyylikäs kylpy-

huone linjakaivoineen ja suurine laattoineen.

112 m2

1-kerroksinen
5 h + k + ak

Huoneistoala  112 m2

Kerrosala  130 m2

Vuokratontti  1174,5 m2
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Visualisointi Visualisointi



112 m2

1-kerroksinen
5 h + k + ak

Huoneistoala 112 m2

Kerrosala 130 m2

Paritalot  /  Niittyvillankuja 13 B ja 21 BParitalot  /  Niittyvillankuja 13 A ja 21 A

112 m2

1-kerroksinen
5 h + k + ak

Huoneistoala 112 m2

Kerrosala 130 m2

1:100

 1 2 3 4 5 m

Asunnot voivat poiketa pohja-
piirrustuksesta yksityiskohtien 
osalta. Lopulliset yksityiskohdat 
määritellään myyntiasiakirjoissa.



Neljän makuuhuoneen kaunis koti tarjoaa toimivan tukikohdan arkeen 

isollekin perheelle. Avara ja valoisa keittiö-oleskelutila luo ihastuttavan 

kokonaisuuden yhteiseen ajanviettoon. Kookas arkieteinen alakerrassa, 

kodinhoitohuone yläkerrassa ja varasto autokatoksen yhteydessä

helpottavat välillä vauhdikkaankin arjen pyöritystä. Yläkerran pää-

makuuhuoneen yhteydessä on parveke ja vaatehuone.

Luksusta asumiseen tuo kauttaaltaan korkeatasoinen sisustus, kuten 

3-sauvainen valkomatta-tammiparketti, integroidut kodinkoneet

Puustelli-keittiössä, valkoinen kipsilevykatto sekä valoa ja avaruutta

lisäävä lasikaide portaikossa.

Paritalot
Niittyvillankuja 15, 17 ja 19

Paritalot  /  Niittyvillankuja 15,17 ja 19Paritalot  /  Niittyvillankuja 15,17 ja 19

117 m2

2-kerroksinen
5 h + k + ak

Huoneistoala 117 m2

Kerrosala 139 m2

Vuokratontit 1015,5 m2

 956,0 m2 

 873,25 m2

Visualisointi Visualisointi

Visualisointi

N
IIT

T
Y

V
IL

L
A

N
K

U
JA



117 m2

2-kerroksinen
5 h + k + ak

Huoneistoala 117 m2

Kerrosala 139 m2

Paritalot  /  Niittyvillankuja 15 B, 17 B, 19 B

1. kerros1. kerros

2. kerros2. kerros

Paritalot  /  Niittyvillankuja 15 A, 17 A, 19 A

117 m2

2-kerroksinen
5 h + k + ak

Huoneistoala 117 m2

Kerrosala 139 m2

1:100

 1 2 3 4 5 m

Asunnot voivat poiketa pohja-
piirrustuksesta yksityiskohtien 
osalta. Lopulliset yksityiskohdat 
määritellään myyntiasiakirjoissa.



Yleistä 
Tämä rakennustapaseloste käsittää
Korpikaislantielle Nurmijärven Klaukkalaan 
rakennettavat kolme omakotitaloa ja niihin 
tulevat autokatokset. Talot rakennetaan 
vuokratonteille rakennuslupien mukaisesti 
kiinteistömuotoisina. Rakennettava alue 
käsittää tontit 1–3 korttelissa 3687. 

Kaava 
Alueella on lainvoimainen asemakaava. 
Tietoja alueen ja ympäristön kaavoituk-
sesta saa Nurmijärven kunnalta. 

RAKENTEET 

Perustukset ja alapohja
Rakennukset perustetaan rakennesuunni-
telmien mukaisesti maanvaraisella perus-
tuksella. Alapohja on maanvarainen. 

Runko, vesikatto ja yläpohja
Rakennusten kantava runko ja yläpohjat 
ovat puurakenteiset. Ulkoseinät ovat puu-
rakenteisia elementtejä. Julkisivun pinta
on puuverhoiltu. Vesikatemateriaali on 
pystysaumapeltikate. Kattoristikot tehdas-
valmisteisia. Yläpohja on levy-/puhallus-
eristeinen. Ulkopuolen pintamaalaus
Jukkatalon toimesta. 

Väliseinät
Asuinhuoneiden väliseinät ovat puurunkoi-
sia kipsilevyseiniä, joissa ääneneristysvilla. 
Märkätilojen seinät ovat levyrakenteisia. 
Märkätilojen lattiat ja seinät vesieristetään. 

Ikkunat ja ovet 
Ikkunat ovat vakiomallisia kiinteitä tai sisään 
aukeavia maalattuja MSE/MEK-tyyppisiä 
puualumiini-ikkunoita. Karmin sisäpinnat 
ovat valkoiseksi maalattuja ja ulkopuitteen 
väri on arkkitehtisuunnitelmien mukainen. 
Ikkunoissa ja terassiovissa on sälekaihtimet. 
Pääulko-ovet ovat lämpöeristettyjä puu-
rakenteisia ovia ja terassiovet ovat ikkuna-
ovia. Varastojen ulko-ovet umpiovia.
Väliovet laakaovia, saunan ja pesu-
huoneen ovet lasia. 

Ulkoterassit 
Terassit ovat puurakenteisia, vaaka-
rakenteet ja pinta kyllästettyä materiaalia. 

Kalusteet Erillisen kalustesuunnitelman
ja kodin- mukaan.
koneet
 
Säilytys- Pohjapiirroksen mukaan.
tilat 
 
Varusteet Pyyhekoukut, wc-paperiteline. 

Pihat
Pihat toteutetaan asemapiirustuksen
mukaan. Asukaspihat nurmikkoa,
kulkutiet pääosin sepelillä/kivituhkalla. 
Mahdolliset pihalaatoitukset ja istutukset 
lisähintaan. Aidat rakennetaan suunni-
telmien mukaisesti. 

Huomautus
Tämä rakennustapaseloste on laadittu 
ennakkomarkkinointivaiheessa ja Jukkatalo 
Oy varaa oikeuden muuttaa siinä annettuja 
tietoja. Kiinteistökaupan sisältö ja ehdot 
täsmentyvät lopullisissa myyntiasiakirjoissa.

Kohteen perspektiivikuvan on tarkoitus
havainnollistaa kohteen ulkonäköä.
Se ei ole suunnitelma-asiakirja ja saattaa 
yksityiskohdiltaan poiketa lopullisesta
rakennuksesta.

Asuntojen alaslaskut ja koteloinnit
tehdään piirustusten mukaisesti. 

Kalusteiden ja hormien mitoitus
tarkistetaan työmaalla ja niiden mitat
saattavat vähäisessä määrin muuttua
suunnitellusta. 

Jukkatalolla on oikeus vaihtaa kauppa-
nimikkeillä mainittuja tuotteita toisen
valmistajan vastaaviin tuotteisiin.
Tästä sovitaan osapuolten kesken. 

Lisä- ja muutostyöt 
Sovitaan osapuolten kesken. 

Yleistä 
Tämä rakennustapaseloste käsittää 
Niittyvillankujalle Nurmijärven Klaukkalaan 
rakennettavat seitsemän paritaloa ja niihin 
tulevat autokatokset. Talot rakennetaan 
vuokratonteille rakennuslupien mukaisesti 
kiinteistömuotoisina hallinnanjakosopi-
muksella. Rakennettava alue käsittää 
tontit 14–20 korttelissa 3691. 

Kaava 
Alueella on lainvoimainen asemakaava. 
Tietoja alueen ja ympäristön kaavoituk- 
sesta saa Nurmijärven kunnalta. 

RAKENTEET 

Perustukset ja alapohja
Rakennukset perustetaan rakennesuunni-
telmien mukaisesti paaluperustuksilla
tontit 14–19. Alapohja toteutetaan ontelo- 
laatoilla. Tontti 20 perustetaan maan-
varaisesti ja alapohja maanvarainen. 

Runko, vesikatto ja yläpohja
Rakennusten kantava runko ja yläpohjat 
ovat puurakenteiset. Ulkoseinät ovat 
puurakenteisia elementtejä. Julkisivun 
pinta on puuverhoiltu. Vesikatemateriaali 
on pystysaumapeltikate. Kattoristikot 
tehdasvalmisteisia. Yläpohja on levy-/ 
puhalluseristeinen. Ulkopuolen pinta- 
maalaus Jukkatalon toimesta. 

Välipohja
2-kerroksisissa taloissa on puurakenteinen 
välipohja kertopuurungolla, betonivalu, 
lattiapinnoite. 

Väliseinät
Huoneistojen väliset seinät ovat eristettyjä 
ja molemmin puolin kaksinkertaisella kipsi-
levyllä verhottuja. Asuinhuoneiden väliseinät 
ovat puurunkoisia kipsilevyseiniä, joissa 
ääneneristysvilla. Märkätilojen seinät ovat 
levyrakenteisia. Märkätilojen lattiat 
ja seinät vesieristetään. 

Ikkunat ja ovet 
Huoneistojen ikkunat ovat vakiomallisia 
kiinteitä tai sisään aukeavia maalattuja 
MSE/MEK-tyyppisiä puualumiini-ikkunoita. 
Karmin sisäpinnat ovat valkoiseksi maalat-
tuja ja ulkopuitteen väri on arkkitehtisuunni-
telmien mukainen. Ikkunoissa ja terassiovis-
sa on sälekaihtimet. 

Huoneistojen pääulko-ovet ovat lämpö-
eristettyjä puurakenteisia ovia ja terassi-
ovet ovat ikkunaovia. Varastojen ulko-ovet 
umpiovia. Huoneistojen väliovet laakaovia, 
saunan ja pesuhuoneen ovet lasia. 

Ulkoterassit 
Terassit ovat puurakenteisia, vaakaraken-
teet ja pinta kyllästettyä materiaalia. 

Lukitus 
Lukitus on asuntokohtainen, Abloy Sento 
tai vastaava. Sähkölukko lisävarusteena. 

Talotekniikka 
Huoneistot liitetään omiin sähkö-, vesi-, 
viemärijärjestelmiin omilla mittauksilla 
varustettuna. Huoneistoissa on poisto- 
ilmalämpöpumpulla toteutettu vesikiertoi-
nen lattialämmitys. Ilmastointi on huo-
neistokohtainen lämmön talteenotolla. 
Huoneistoihin tehdään sisäinen tiedon-
siirtoverkko, joka mahdollistaa liittymisen 
internetverkkoon. TV-antennivaraus yläpoh-
jaan vedettynä. Palovaroittimet on kytketty 
sähköverkkoon. 

Sähkötyöt 
Sähköasennukset käsittävät tavanomaisen 
määrän sähkörasioita. Valaistus toteutetaan 
LED-valaisimilla. Pihavalot hämäräkytki-
millä. Olohuoneessa ja makuuhuoneissa 
kattorasiat valaisimille. Sähkökalustus ABB 
Impressivo. 

Sähköautojen lataus
Toteutetaan sähköautojen latausvalmius. 
Latausasema lisävarusteena. 

Asuntojen pintakäsittelyt, 
kalusteet ja varusteet 
Paritalohuoneistojen sisustus erillisen 
sisustussuunnitelman ja materiaali- 
luettelon mukaan: 

Lattiat Kuivat tilat: 3-sauvainen 
 tammilautaparketti.
 Kosteat tilat ja wc: laatta.
 Eteinen: laatta/parketti.
 Varasto: pölynsidontamaalaus.

Seinät Asuinhuoneet, khh, vh ja wc:  
 tasoitus ja maalaus, asuinhuo-
 neissa yksi seinä tehostevärillä.
 Pesuhuone: laatta.
 Sauna: paneloitu.
 Varasto: pölynsidontamaalattu,  
 ei tasoitusta.

Rakennustapaseloste
Paritalot  /  Niittyvillankuja 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21  /  01800 Nurmijärvi

Katot  Asuinhuoneet, khh, vh ja wc:  
 tasoitettu kipsilevy. 
 Pesuhuone ja sauna:
 paneloitu. 
 Varasto: maalattu,
 ei tasoitusta. 

Kalusteet Erillisen kalustesuunnitelman
ja kodin- mukaan.
koneet 

Säilytys- Pohjapiirroksen mukaisesti.
tilat 

Varusteet Pyyhekoukut, wc-paperiteline. 

Pihat
Toteutetaan asemapiirustuksen mukaan. 
Asukaspihat nurmikkoa, kulkutiet pääosin 
sepelillä/kivituhkalla. Aidat rakennetaan 
suunnitelmien mukaisesti. 

Huomautus
Tämä rakennustapaseloste on laadittu 
ennakkomarkkinointivaiheessa ja Jukkatalo 
Oy varaa oikeuden muuttaa siinä annettuja 
tietoja. Kiinteistökaupan sisältö ja ehdot 
täsmentyvät lopullisissa myyntiasiakirjoissa.

Kohteen perspektiivikuvan on tarkoitus 
havainnollistaa kohteen ulkonäköä. 
Se ei ole suunnitelma-asiakirja ja saattaa 
yksityiskohdiltaan poiketa lopullisesta 
rakennuksesta. 

Asuntojen alaslaskut ja koteloinnit 
tehdään piirustusten mukaisesti. 

Kalusteiden ja hormien mitoitus 
tarkistetaan työmaalla ja niiden mitat 
saattavat vähäisessä määrin muuttua 
suunnitellusta. 

Jukkatalolla on oikeus vaihtaa kauppa-
nimikkeillä mainittuja tuotteita toisen
valmistajan vastaaviin tuotteisiin.
Tästä sovitaan osapuolten kesken. 

Lisä- ja muutostyöt 
Sovitaan osapuolten kesken. 

Rakennustapaseloste
Omakotitalot  /  Korpikaislantie 1, 3, 5  /  01800 Nurmijärvi

Lukitus  
Lukitus on talokohtainen, Abloy Sento 
tai vastaava. Sähkölukko lisävarusteena. 

Talotekniikka 
Talot liitetään omiin sähkö-, vesi-, viemäri-
järjestelmiin omilla mittauksilla varus-
tettuna. Lämmitys on poistoilmalämpö-
pumpulla toteutettu vesikiertoinen lattia-
lämmitys. Ilmastointi lämmön talteenotolla.  
Taloihin tehdään sisäinen tiedonsiirtoverk-
ko, joka mahdollistaa liittymisen internet-
verkkoon. TV-antenni varaus yläpohjaan 
vedettynä. Palovaroittimet on kytketty 
sähköverkkoon. 

Sähkötyöt 
Sähköasennukset käsittävät tavanomaisen 
määrän sähkörasioita. Valaistus toteutetaan 
LED-valaisimilla. Pihavalot hämäräkytki-
millä. Olohuoneessa ja makuuhuoneissa 
kattorasiat valaisimille. Sähkökalustus ABB 
Impressivo. 

Sähköautojen lataus
Taloihin toteutetaan sähköautojen lataus-
valmius. Latausasema lisävarusteena. 

Asuntojen pintakäsittelyt, 
kalusteet ja varusteet 
Omakotitalojen sisustus erillisen sisus-
tussuunnitelman ja materiaaliluettelon 
mukaan: 

Lattiat Kuivat tilat: 3-sauvainen   
 tammilautaparketti.
 Kosteat tilat ja wc: laatta.
 Eteinen: laatta/parketti.  
 Varasto: pölynsidontamaalattu.

Seinät Asuinhuoneet, khh, vh ja wc:  
 tasoitus ja maalaus, asuin-
 huoneissa yksi seinä tehoste-
 värillä.
 Pesuhuone: laatta. 
 Sauna: paneloitu. 
 Varasto: pölynsidontamaalattu,  
 ei tasoitusta.

Katot  Asuinhuoneet, khh, vh ja wc:  
 tasoitettu kipsilevy. 
 Pesuhuone ja sauna:
 paneloitu. 
 Varasto: maalattu,
 ei tasoitusta. 



Jukkatalon Koto

Vanha-Klaukka

Nurmijärvi

Valmistuu

Kevät 2023

Talotyypit

3 omakotitaloa

7 paritaloa

Yhteensä

17 Kotoa

Pinta-alat

Kodit 

104–149 m2

Vuokratontit

840–1174,5 m2

Myynti

Markku Laitila

projektipäällikkö

040 087 9918

markku.laitila@jukkatalo.fi
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