
BOSTADS AB NÄRPES 

ÅKERSGRÄNDEN 13 
 

EDELLÄKÄVIJÄN KOTI —                      

ENERGIATEHOKKAAT RIVITALOT NÄRPIÖN KESKUSTASSA 

SUUNNITTELEMME 



NYKYAIKAISTA ASUMISTA ALHAISIN ENERGIAKUSTANNUKSIN 

SanCon suunnittelee nykyaikaisten, laadukkaiden ja energiatehokkaiden rivitalojen   

rakentamista. Rivitalohanke Bostads Ab Närpes Åkersgränden 13 rakennetaan 

Närpiön keskustaan. Rakennustöiden on suunniteltu alkavan keväällä 2016, silloin 

aloitetaan  yhdentoista hyvin suunnitellun asunnon rakentaminen kahdessa rivitalossa 

osoitteessa Åkersgränden 13, Näsby. 

Korkealla sijaitsevaan tonttiin kuuluu iso, vihreä pihamaa, ja kaikki parvekkeet sekä terassit 

avautuvat länteen. Energiatehokkaiden rakenneratkaisujen ansiosta asumiskulut jäävät     

alhaisiksi. 

Molemmat rivitalot valmistuvat samanaikaisesti omalle tontille. 

Kohteessa on mahdollisuus yhtiölainarahoitukseen. 

BOSTADS AB NÄRPES 

ÅKERSGRÄNDEN 13 

Näkymä luoteesta 

Näkymä lounaasta 



ASEMAPIIRROS 

A 
Talo 

B 
Talo 

A-taloon kuuluu yhteensä kahdeksan huoneistoa. Kahden kerroksen kolmen huoneen         

huoneistoihin voidaan valita ylimääräinen makuuhuone (neljän huoneen asunnot).           

76,5 m² asunnoille löytyy kaksi eri pohjaratkaisua joista voidaan valita jompikumpi. 

B-talossa on kolme yhden tason huoneistoa. Päätyjen kolmen huoneen asuntojen pinta-ala on 

76,5 m² ja keskellä on vähän pienempi kolmen huoneen asunto. 

Kaikki huoneistoihin kuuluu tilava varasto asunnon välittömässä yhteydessä. Kaikkiin huoneistoihin 

kuuluu oikeus ostaa autopaikka autotallista tai autokatoksesta. 

HUONEISTOTYYPIT 

2 kpl  3(4) h + k + s  95 (106)m² 

4 kpl  3 h + k + s   76,5 m² 

1 kpl  3 h + k + s   65 m² 

2 kpl  3 h + k + s   64,5 m² 

2 kpl  2 h + k + s   58,5 m² 

A 
Talo 
Kerros 2 



 

JULKISIVU  A-TALO 

JULKISIVU LÄNTEEN 

JULKISIVU ITÄÄN 

JULKISIVU ETELÄÄN JULKISIVU POHJOISEEN 



POHJAKUVAT  A-TALO 

Kerros 1 

Kerros 2 

Pohjaratkaisut ovat hyvin suunnitellut ja asunnoilla on isot terassit jotka avautuvat länteen. Kaikkiin 

huoneistoihin kuuluu varasto asunnon välittömässä yhteydessä. 

Isoihin huoneistoihin, yli 65 m², on suunniteltu takka lisävalintana. Päätyasuntoihin on olemassa  

kaksi eri pohjaratkaisua, katso vaihtoehdot seuraavasta sivusta (B-talo). 

Kahden kerroksen huoneistossa olohuoneen kattokorkeus on 5,5 m. Vaihtoehtona kolmas makuu-

huone korkean tilan sijasta. 



JULKISIVU  B-TALO 

JULKISIVU ITÄÄN 

JULKISIVU LÄNTEEN 

JULKISIVU POHJOISEEN 

JULKISIVU ETELÄÄN 



POHJAKUVAT  B-TALO 

Hyvin suunnitellut yhden tason huoneistot 

joissa isot terassit avautuvat länteen. 

Päätyasuntoihin on suunniteltu takka lisä-

valintana. 

76,5 m² asunnoille löytyy kaksi eri pohja-

ratkaisua kuten piirustuksesta käy ilmi. 

Mahdollista valita jompikumpi. 

Myös B-talossa huoneistot ovat varustetut 

varastolla asunnon välittömässä            

yhteydessä. 



RAKENNE– JA MATERIAALIKUVAUS 

RAKENTEET 

Perustus  Toteutetaan rakennepiirustus-

ten mukaisesti. 

Ulkoseinät  Rakennepiirustusten           

mukaisesti ulkoseinät rakennetaan Passiivi-

kivitalojen Triplo-eristeharkoista, joihin       

valetaan kantava betonirunko.  Rapattuun 

julkisivuun tehdään puiset julkisivukoristeet. 

Asuntojen väliset seinät  ovat tehty        

valuharkoista. 

Kevyet väliseinät  Metallirunkoiset         

äänieristetyt kipsilevyseinät. 

Alapohja  Betonilattia rakennepiirustusten 

mukaan. 

Välipohja Ontelolaattarakenne rakenne-

piirustusten mukaan.  

Yläpohja Toteutetaan rakennepiirustusten 

mukaisesti. 

Katto Saumattu peltikatto. 

Parvekkeet  Parvekkeissa on betoni– ja     

teräsrakenne. Terassien puurakenne on   

painekyllästettyä puuta. 

ASUNTOJEN PINTAMATERIAALIT 

Lattiat Makuuhuoneissa, olohuoneessa, 

eteisessä, vaatehuoneessa ja keittiössä on 

tammiparkettia. Kylpyhuoneessa, WC:ssä ja 

saunassa on laattalattia. 

Seinäpinnat Eteinen, olohuone, keittiö, 

makuhuoneet ja varasto maalataan. Kylpy-

huone kaakeloidaan ja sauna paneloidaan. 

Keittiössä kaappien välitila kaakeloidaan. 

Sisäkatto Valkoinen roiskepinta       

eteisessä, keittiössä, olohuoneessa ja                    

makuuhuoneissa. Saunan ja kylpy-

huoneen katot paneloidaan. 

Ovet ja ikkunat  Ulko-ovet ovat Skaalan 

mallia UO 109 S. 

Parveke– ja terassiovet ovat Skaalan puu-

rakenteisia, alumiinipinnoitettuja ovia. 

Asuntojen ikkunat ovat Skaalan Alfa Frost-

Free-mallia, ja niissä on varusteina     

sälekaihtimet. 

Sisäovet ovat Skaalan valkoiseksi       

maalattua, urakuvioitua mallia SO 302 F. 

Karmit ja listat ovat valkoiseksi maalattua 

puuta.                

Saunassa on lasiovi. 

VARUSTUS JA KONEET 

Sisustus on tehdasvalmisteinen kiinteä 

sisustus. 

Keittiökalusteiden ovet ovat maalattua  

mdf-levyä. Työtasot ovat laminaatti-

pinnoitteiset ja tiskiallas on ruostumatonta 

terästä. Liedet ovat 60 cm leveät,          

keraamiset liedet. Jääkaappi ja pakastin 

ovat erilliset yli 65 m2 suuruisissa      

asunnoissa, muissa asunnoissa on        

yhdistelmäkaappi. Kaikkien varusteiden 

energialuokka on vähintään A. Kaikissa 

keittiöissä on paikka mikroaaltouunille.  

Muut sisustusovet ovat maalattua mdf-

levyä. Eteisessä on peililiukuovet.          

 



Kylpyhuoneissa on kaappi, peili ja pesuko-

neliitäntä sekä paikka pesukoneelle ja    kui-

vausrummulle. 

Kaikissa asunnoissa on sauna. Lauteet ovat 

haapaa tai leppää ja runko höylättyä havu-

puuta. 

Ilmanvaihto Asuntokohtainen ilmanvaihto 

toteutetaan Ensto Enervent Pingvin Eco -

laitteella, jonka lämmöntalteenottokyky on 

noin 75–80 prosenttia. 

Lämmitys  Vesikiertoinen keskus-lämmitys 

ja kaikissa huoneissa on lattialämmitys.    

Kosteissa tiloissa on lisäksi sähkö-

lämmitteinen lattialämmitys mukavuuslämpöä 

varten kesän ajaksi. 

Lattialämmitys sekä käyttövesi lämmitetään 

maalämmöllä. Asuntoihin tulee varaus     

maaviileää varten. 

Sähköasennukset  toteutetaan sähkö-

suunnitelman mukaisesti. Jokaisessa      

asunnossa on oma sähkömittari. 

Antenni- ja datapistorasiat Olohuoneessa 

ja makuuhuoneissa on antenni- ja        data-

pistorasiat. Yhtiö liitetään kaapelitelevisio-

verkkoon. Yhtiö liitetään kuituverkkoon. 

ULKOALUEET 

Autoiluväylät asfaltoidaan. Leikkipaikka, 

kuivaus- ja tuuletustelineen paikka,          

istutukset jne. toteutetaan erillisen           

pihasuunnitelman mukaisesti. 

Jokaiseen asuntoon kuuluu oma, asunnon 

yhteydessä sijaitseva varastotila. 

Autotalli/autokatos Erillisissä asunto-

kohtaisissa autotalleissa on moottoroitu 

nosto-ovi. Vaihtoehtona on paikka avoi-

messa autokatoksessa.            

Perustukset toteutetaan suunnittelun   

mukaisesti. Seinän runkorakenne on   

puuta, jossa julkisivumateriaalina on  

maalattu puupaneeli. Saumattu pelti-

katossa on puurakenne. Autotalli-/

autokatospaikkojen varusteluun kuuluu 

käyttäjän sähkömittariin kytketty pistorasia 

moottorinlämmitintä varten.        

Muut asennukset toteutetaan erillisen 

suunnittelun mukaisesti. 

Autopaikat  Pihassa on neljä auto-

paikkaa, joissa on käyttäjän sähkömittariin 

kytketty pistorasia moottorinlämmitintä 

varten. 

SUUNNITTELIJAT 
 
Pääsuunnittelija ja pääurakoitsija on 
Oy SanCon Finland Ab. Rakenne-, 
LVI- ja sähkösuunnittelusta vastaa 
Passiivikivitalot.                                
Oy SanCon Finland Ab pidättää      
oikeuden muutoksiin, jotka eivät     
vaikuta laatutasoon. Ostajan tulee  
tutustua myyntiasiakirjoihin sekä   
päätettyihin suunnitelmiin kauppa-
kirjan allekirjoittamisen yhteydessä. 
 
Esitteen kuvat ja piirustukset ovat 
suuntaa-antavia. 



Passiivikivitalot                                   

- Edelläkävijän koti, josta voit olla ylpeä myös         

tulevaisuudessa 

Euroopan Unioni on määrännyt, että vuodesta 2020 alkaen 

kaikki uudet rakennukset tulee täyttää passiivienergialuokan 

vaatimukset. Passiivikivitalot on ensimmäisenä Suomessa  

keskittynyt toimittamaan kosteusturvallisia passiivienergia-

luokan kivitaloja, joiden lämmityskustannukset ovat jo moneen 

kertaan todistettu olevan mitättömät. Passiivikivitalot täyttävät 

jo nyt tulevat, aikaisempaa tiukemmat energiatehokkuus-

vaatimukset. 

Syksyllä 2014 valmistui tähän asti Suomen suurin Passiivikivi-

talo-projekti kunnalliselle A-asunnot-asuntoyhtiölle Porvoossa. 

Taloyhtiö koostuu viidestä luhtitalosta, joissa on yhteensä 40 

asuntoa. Tässäkin projektissa tärkeimpiä tekijöitä oli ekologi-

suus ja terve sisäilmaa myös tulevaisuudessa. 

Passiivikivitalot-talo on äärimäisen mukava, korkealaatuinen ja 

energiapihi. Ostetun lämpöenergian määrä on suunnilleen   

neljänneksen siitä, mikä sen tulee olla tämänhetkisten raken-

nusmääräysten mukaan. 

Talot lämpiävät isolta osin passiivisesti auringon avulla. Lisäksi 

saadaan lisää ilmaisenergia ihmisistä, teknisistä laitteista,     

toiminnasta ja korkealaatuisesta ilman-vaihtojärjestelmän    

lämmön talteenotosta. 

Asumiskustannukset laskevat, kun talo on tiivis, hyvin eristetty 

ja samalla hyvin laadukkaasti rakennettu. 

 

”Edelläkävijän koti, josta voit olla ylpeä myös tulevaisuudessa” 

 

Erinomainen 
lämpöeristys 
Åkersgränden 13 -rivitalot    

rakennetaan Passiivikivitalon 

teräsbetoni-rungolla, jota     

suojaa molemmin puolin      

kosteusturvallinen Neopor-

lämmöneriste. Lopputuloksena 

arvokas kivirunko on suojassa 

kaikelta kosteudelta ja lämpö-

tilan muutoksilta paksun      

eristekerroksen alla. Yhdessä 

huolellisen toteutuksen ja    

pitkän kokemuksen Passiivi-

rakentamisesta ohella nämä 

asiat takaavat terveen ja      

pitkäikäisen kodin, jossa myös 

asumisen laatu on huippu-

luokkaa.  

Passiivikivitalon rakenne on 

erittäin kosteusturvallinen,    

koska ulkoseinissä ei ole     

mitään orgaanisia aineita, joten 

siinä ei voi muodostua mitään 

home- tai mikrobivaurioita. 

Neopor onkin yksi Euroopan 

käytetyimmistä seinäeriste-

materiaaleista.       

Rappauslaustana kova Neopor-

eriste onkin paras mahdollinen, 

koska se on täysin elämätön ja 

näin ollen rappauksiin ei synny 

myöskään kivitaloille tyypillisiä 

halkeamia. 

Passiivikivitalojen Triplo-eristeharkko 



Kotisivullamme, www.sancon.fi, voit lukea lisää energiatehokkaista taloista ja       

Passiivikivitaloista. 

Åkersgränden 13 

Tule tutustumaan tarkemmin         
suunnitelmiin ja luonnoksiin! 

Oy Sancon Finland  Ab            
Stationsvägen 12, 64200 Närpiö 

Peter Rosenholm  040-487 0082    
peter.rosenholm@sancon.fi 

Mikael Kauppila    040-487 0083      
mikael.kauppila@sancon.fi 

Jannike Yrjans    040-548 0628     
jannike.yrjans@sancon.fi 

Talo-A   Åkersgränden 13 

Talo-B   Åkersgränden 13 



BOSTADS AB NÄRPES 

ÅKERSGRÄNDEN 13 

A 1  76.5 m²    3 h + keittiö + sauna 

A 2  95 (106) m²  3(4) h + keittiö + sauna 

A 3  58,5 m²    2 h + keittiö + sauna 

A 4  58,5 m²    2 h + keittiö + sauna 

A 5  95 (106) m²  3(4) h + keittiö + sauna 

A 6  76.5 m²    3 h + keittiö + sauna 

A 7  64,5 m²    3 h + keittiö + sauna 

A 8  64,5 m²    3 h + keittiö  + sauna 

 

B 1  76.5 m²    3 h+ keittiö + sauna 

B 2  65 m²    3 h + keittiö + sauna 

B 3  76.5 m²    3 h+ keittiö + sauna 

RS-pankki: 

Närpiön Säästöpankki 

Oy SanCon Finland Ab 

Stationsvägen 12   64200 Närpiö 

Peter Rosenholm  040-487 0082 

Mikael Kauppila  040-487 0083 

Jannike Yrjans   040-548 0628 


