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AS Oy Hyvinkään 
Dioriitti
Dioriitti valmistuu puistojen läheisyyteen 
Hyvinkään parantolan asuinalueelle, rau-
hallisen sivukadun varteen vuonna 2022. 
Dioriitti edustaa kotimaista laadukasta 
rakentamista ja arkkitehtuurisesti tyyli-
kästä asumista.

Asunto Oy Hyvinkään Dioriitti koostuu kuudesta 

pienkerrostalon asunnosta: Dioriitti on paikka, jossa 

on tilaa hengittää sekä vapautta harrastaa. Asunto Oy 

Hyvinkään Dioriitti on suunniteltu tyylikkääksi ja mo-

derniksi pienkerrostaloksi.

Dioriitti on paikka, jossa voi viihtyä ilman ikärajaa. 

Lyhyen kävelymatkan päässä löytyvät ihastuttavat 

parantolanpuisto sekä kirkkopuisto, jossa suurien 

mäntyjen katveessa voi vaikka istahtaa puiston pen-

kille ja seurata luonnon ihmeitä keskellä kaupunkia. 

Et välttämättä tarvitse edes autoa, sillä kaikki ydin-

keskustan palvelut ovat lähellä. Dioriittissa kaikki on 

lyhyen välimatkan päässä: moderni kauppakeskus, 

urheilupuistot, koulut, päiväkodit, luonnonrauha, gol-

fkenttä ja laskettelukeskus - kaikki saman kaupungin 

sisällä.

Kaikki pikku-
kaupungin edut
Hyvinkäässä korostuvat kaikki pienen kaupungin 

edut. Kehittyvä keskusta tarjoaa suuren kaupungin 

palvelut aivan lyhyen välimatkan päässä. Hyvinkäällä 

on runsaasti harrastus- ja kulttuurimahdollisuuksia, 

nykyaikaiset urheiluharrastukset sekä monipuoliset 

koulutusmahdollisuudet eri ikäisille. Hyvinkään kas- 

vavasta ja vehreästä pikkukaupungista on erinomai- 

set yhteydet pääkaupunkiseudulle, Pirkanmaalle kuin 

Päijät-Hämeeseenkin. Helsinkiin pääset junalla 45 

minuutissa.



Lyhyt matka
joka puolelle.



Dioriittissa on oma 
tontti, erillistä tontti-
vastiketta ei peritä.



Valoisaa asumista ja 
ripaus luksusta
Suunnittelussa on painotettu sekä tyylikkyyttä, että 

käytännöllisyyttä. As Oy Hyvinkään Dioriitti on 3-ker-

roksinen pienkerrostalo. Asunnot ovat valoisia ja ta-

sokkaasti varusteltuja kaksioita ja kolmioita. Useista 

asunnoista ikkunat aukeavat kahteen tai jopa kol-

meen suuntaan, joka takaa auringon valon pääsyn 

asuntoon. Laadukkaat ja tarkkaan valitut materiaali-

valinnat viimeistelevät lämminhenkisen tunnelman.

 

Asuntojen varustelu on mietitty nykypäivän vaa-

timusten mukaan, sisältäen esimerkiksi jalan alla 

miellyttävän parkettilattian ja keittiöön integroidut 

kylmälaiteet sekä astianpesukoneen. Keittiön kalus-

teisiin on asennettu erillisuuni ja tasoon upotettu in-

duktioliesitaso integroidulla liesituulettimella, näin 

säästetään tilaa ja luodaan avaruutta. Saunassa lau-

teet sekä paneelit ovat lämpökäsiteltyä haapaa. Kaik-

ki kodin hanat ovat Oraksen kotimaista laatua, pitäen 

sisällään mm. kylpyhuoneen sadesuihkun. Kotimainen täystiili-
rakenne
Tässä upeassa rakennuksessa on kotimaisena käsi- 

työnä toteutettu täystiilirakenne; kaksinkertainen tii-

limuuraus, joiden välissä eristelevy, takaavat energia-

tehokkaan kodin. Kaikki väliseinät ja välipoh- jat ovat 

myös kivirakenteisia; Dioriitti on aito kivitalo.

Kestävillä materiaaleilla rakennetuilla taloilla on pit- 

kä elinkaari, mikä on myös ympäristölle ystävällisin 

vaihtoehto. Laadukkaasti rakennettu kivitalo

säilyy helposti sukupolvilta toiselle.



Avarat tilaratkaisut
Dioriitista löytyy tilavia, mutta toiminnallisesti tehok- 

kaita ja käytännöllisiä asuntoja. Dioriittissa on vaih- 

toehtoina yhden tai kahden makuuhuoneen asuntoja. 

Jokaiseen kotiin kuuluu tilava parveke sekä 1-kerrok-

sen asunnoissa oma piha.

Arkkitehtisuunnittelussa on panostettu oleskeluti- 

lojen viihtyvyyteen sekä visuaalisesti näyttävän tii- 

lijulkisivun luomiseen. Sijaintinsa puolesta Dioriitin 

asunnot ovat myös helppoja ja takuuvarmoja sijoi- 

tuskohteita.

Koti...
Koti on meille kaikille tärkeä paikka ja vietämme 

siellä paljon aikaa. Siksi sisustussuunnittelijamme 

ovat luoneet Dioriitin ainutlaatuisen tunnelman, 

jossa jokainen voi tuntea olevansa kotona. Asumis- 

mukavuuden täydentää kotien erinomainen varus-

telutaso sekä laadukkaat ja tarkoin valitut pintama-

teriaalit esimerkkinä mm. kylpyhuoneiden näyttävät 

60x60 seinälaatat, Keittiömaailman kotimaiset 

keittiöt sekä Idon seinä-wc:t. Kaikki edellä mainitut 

sisältyvät asunnon myyntihintaan.





Asuntoyhtiö

Asunto Oy Hyvinkään Dioriitti
Vilhelmiinankatu 13, 05800 Hyvinkää
Huoneistojen lukumäärä: 6 kpl
Tontti: 106-7-611-14
Tontin pinta-ala: 993 m2

Huoneistot

2H + K + S 57,5 
2H + K 45,5
3H + K + S 81,0
3H + K + S 70,0
3H + K + S 81,0
4H + K + S 132,0

Myytävät autokatospaikat: 3 kpl
Autopistokepaikat 5 kpl
Irtaimistovarastot 4,2 m2 / asunto

Arkkitehtisuunnittelu

Rakennusarkkitehti Antti Ek

Rakennuttaja

Muurausliike Sami Vanne Oy



Asemakuva

Asemakuva on suuntaa antava
- ei mittakaavassa. Asemakuva voi 
poiketa yksityiskohdiltaan  
myyntiesitteen asemakuvasta.



Pohjakuva on suuntaa antava. 
Huoneistot voivat poiketa yksityiskohdiltaan 

myyntiesitteen pohjapiirrustuksista.

As 1
2H + K + S | 57,5 m2 



Pohjakuva on suuntaa antava. 
Huoneistot voivat poiketa yksityiskohdiltaan 

myyntiesitteen pohjapiirrustuksista.

As 2
2H + K | 45,5 m2 

45,5

45,5 m2



As 3
3H + K + S | 81,0 m2 

Pohjakuva on suuntaa antava. 
Huoneistot voivat poiketa yksityiskohdiltaan 

myyntiesitteen pohjapiirrustuksista.

81,0 m2



As 4
3H + K + S | 70,0 m2 

Pohjakuva on suuntaa antava. 
Huoneistot voivat poiketa yksityiskohdiltaan 

myyntiesitteen pohjapiirrustuksista.

70,0 m2



As 5
3H + K + S | 81,0 m2 

Pohjakuva on suuntaa antava. 
Huoneistot voivat poiketa yksityiskohdiltaan 

myyntiesitteen pohjapiirrustuksista.

81,0 m2



As 6
4H + K + S | 132,0 m2 

Pohjakuva on suuntaa antava. 
Huoneistot voivat poiketa yksityiskohdiltaan 

myyntiesitteen pohjapiirrustuksista.

132,0 m2



Rakennustapaseloste

HYVINKÄÄN Dioriitti
Asunto Oy Hyvinkään Dioriitti muodostuu yhdestä 3- 
kerroksisesta kerrostalosta. Porrashuone on varustettu 
hissillä. Yhteensä rakennuksessa on 6 asuntoa. Yhtiössä 
on 3 autokatospaikkaa sekä 5 autopaikkaa. Talon 
1.krs:ssa sijaitsee tekniset tilat sekä irtain- ja ulkoiluvä-
livarastot. yksi irtainvarasto asuntoa kohti. Asunnoilla 
on oma parveke sekä 1.kerroksen asunnoissa oma 
piha-alue.

RAKENTEET
Rakennuksen ja autokatoksen perustukset tehdään 
matalaperusteisina. Kerrostalon väli- ja yläpohjat ovat 
ontelolaattarakenteisia. Ulkoseinät ovat täystiiliraken- 
teisia ja kahden muuratun rakenteen välissä on villa- ja 
tuulensuojaeriste. Julkisivumateriaaleina on tiilimuu-
raus. Huoneistojen väliset seinät ovat 240mm Kahi 
desibeliharkkoa. Huoneiston sisäiset väliseinät 85mm 
väliseinäponttiharkkoa. Rakennuksen vesikat- teena on 
peltikate. Märkä- ja WC-tilojen lattiat ja seinät vedene-
ristetään.

IKKUNAT JA OVET
Ikkunat ovat energiatehokkaita puualumiini-ikkunoita, 
jotka varustetaan sälekaihtimin. Parvekeovet ovat la-
siaukollisia laakaovia. Huoneistojen väliovet ovat teh-
dasvalmisteisia valkoisia ovia, saunan ovi täyslasinen. 
Asunnoista porrashuoneisiin johtavat kerrostaso-ovet 
ovat paloluokiteltuja.

PARVEKKEET
Asunnoissa on betonirakenteiset parvekkeet. 
Parvekekaiteet teräsrakenteisia.

LVI- JA SÄHKÖTYÖT
Taloyhtiö liitetään vesihuolto-, sähkö- sekä kaapeli-tv 
ja kuituyhteys -verkkoihin. Asuntojen lämmitysmuoto-
na vesikiertoinen lattialämmitys kaukolämmöllä. Kyl-
pyhuoneet ja erillis-wc:seet toteutetaan säädettävissä 
olevalla sähköisellä mukavuuslattialämmityksellä. Il-
manvaihto toteutetaan asuntokohtaisella ilmanvaihto-
koneella. Sähkö ja käyttövesi mitataan huoneistokoh-
taisella mittarilla. Huoneistojen kiinteät valaisimet ovat 
energiatehokkaita ja kestäviä LED-valaisimia.

PIHA JA OLESKELUALUEET
Taloyhtiön yhteiset piha-alueet varustetaan suunnitel-
mien mukaisesti istutuksin, valaistuksin ja lukittavalla 
paloturvallisella jätelokerikolla. Piha ja oleskelualueet 
päällystetään asfaltilla, betonikivetyksellä, siirtonurmel-
la suunnitelmien mukaisesti.

PINTAMATERIAALIT

Lattiat
Asuntojen lattiat päällystetään tyylikkäällä 3-sauvaisel-
la parketilla. Kylpyhuoneiden, saunojen ja erillisvesso-
jen lattiat laatoitetaan 10 x 10 laatalla. Varastojen lat-
tiat maalataan.

Seinät
Kuivien tilojen seinät tasoitetaan ja maalataan. Kylpy-
huoneiden seinät laatoitetaan vaalean harmaan sävyi-
sellä 60 x 60 tai 30 x 60 laatalla ja erillisvessojen seinät 
mattavalkoisella 30x60 laatalla. Saunojen seinät pane-
loidaan lämpöhaapapaneelilla. Keittiön välitila maala-
taa vedenkestävällä maalilla.
 
Katot
Katot ovat ruiskutasoitepintaisia kattoja. Kuivien tilojen 
alaslasketut katot ovat kipsilevypintaisia, muut ontelo- 
laattaa. Saunoissa, erillisvessoissa ja kylpyhuoneissa 
alaslasketut katot ovat paneloituja.

KALUSTEET
Keittiökalusteiden ovet ovat nuppivetimellisiä tai ve-
dinurallisia laminaattipintaisia laakaovia. Eteisessä 
on liukuovilla varustetut kaappiryhmät. Työtasot ovat 
laminaattipintaisia. Kaapeissa ja laatikoissa on vai-
menninmekanismit, joiden ansioista ne sulkeutuvat 
pehmeästi. Keittiöissä on integroidut kodinkoneet: jää-
pakastinkaappi tai jääkaappi sekä pakastinkaappi, inte-
groitu astianpesukone, kalusteuuni sekä induktiotaso li-
esituulettimella. Tiskiallas Stalan komposiittiallas sekä 
keittiössä Oraksen hana astianpesukoneliittimellä

Kylpyhuoneissa on Idon seinä WC-istuin, Oraksen sade-
suihku sekä allaslaatikosto vedinurallisella laakaovella 
ja Oraksen pesuallashanalla. Saunassa on Harvian kiuas 
sekä paneloitu lämpöhaapakatto ja -lauteet.

Eteisissä on liukuovilla varustetut tai ovilla kaappi- ryh-
mät. Makuuhuoneissa on tanko- ja hyllykaappi ovilla. 

Tämä rakennustapaselostus on ohjeellinen ja perustuu laati-
misajankohdan suunnitelmiin Ostajan on tutustuttava lopul-
lisiin myyntiasiakirjoihin kauppakirjan allekirjoituksen yhtey-
dessä.

Rakentajalla on oikeus vaihtaa ja käyttää toisia samanarvoisia 
materiaaleja ja/tai rakenteita sekä työnaikaisiin mittamuutok-
siin arkkitehdin myyntipohjista poiketen. Hormit, kotelot sekä 
alakatot toteutetaan tekniikan vaatiman tilantarpeen mukaan 
ja kalustemerkinnät ja mitat ovat muodoiltaan suuntaa-anta-
via ja voivat poiketa esitteen tiedoista. Osa esitteiden perspek-
tiivi-, asema, ja pohjakuvista on arkkitehtien havainnekuvia, 
eivätkä välttämättä vastaa kaikkien yksityiskohtien osalta to-
teutettavaa kohdetta.



Huoneisto Huoneet m2  Velaton hinta Arvioitu hoitovastike / kk

1 krs

As 1  2H + K + S 57,5  227.000 €  172,50 € 

As 2  2H + K 45,5  209.000 €  136,50 €

As 3  3H + K + S 81,0  315.000 €  243,00 €

As 4  3H + K + S 70,0  279.000 €  210,00 €

As 5  3H + K + S 81,0  317.000 €  243,00 €

As 6  4H + K + S 132,0  MYYTY  396,00 €

Tontti    Oma

Kylmävarasto   Sisältyy

Autopistokepaikka  5 kpl

Autokatospaikka  7900,00 €

Asuntohinnasto

Dioriitti pähkinänkuoressa
 » Velaton yhtiö - Ei taloyhtiön lainaosuutta

 » Oma tontti - Ei tonttivastiketta, ei tontin lunastushintaa

 » Hoitovastike edullinen 3,0 € / kk / m2

 » Sähkö ja vesi kulutuksen mukaan

 » Autonpaikkamaksu 10 € / kk

 » Arkkitehdin suunnittelema rakennus hyvällä pohjaratkaisulla ja 

skandinaavisella sisustuksella

 » Upea sijainti, omalla tontilla Parantolan alueella

 » Asunnoissa suuri parveke ja/tai oma piha-alue

 » Laadukkaat materiaalivalinnat viimeistelevät kokonaisuuden.

 » Vesikiertoinen lattialämmitys

 » Kotimaisena käsityönä toteuteutettu täystiilirakenne

 » Dioriitti on aito kivitalo

 » Talolla on pitkä elinkaari, mikä on myös  

ympäristöystävällisin vaihtoehto



Lattiat

Parketti 3-s
Tammi Villa

Laatat - Seinä

Yksityiskohdat
tekevät kodin

Laatat - Lattia

Lattialaatta 
Matrix Light Grey 10x10

Vallkoinen 
matta 30x60

Matrix Light Grey
60x60 / 30x60



Kaapinovet - Eteinen ja makuuhuone

Peililiukuovet
Eteinen

Kaapinovi
Matta valkoinen

Abloy polarita satiini

Ovet

 Jeld-Wen Väliovi Jeld-Wen Unique Spa kylpyhuoneovi



Keittiön materiaalit

Laminaattitaso 631

32

Kaapinovi
Matta valkoinen

1

4
Laadukkaat 
kodinkoneet



1. Oras keittiohana Vega 1839FG 33 
AP-liitännällä mattamusta

2. Nuppivedin Beslag Desing 33x28mm Tammi

3. Stala Combo CEG51-57B Komposiittiallas

4. AEG IDE84243IB Induktiotaso liesituulettimella

5. AEG FSS53627P Astianpesukone  
(integroitava)

6. AEG BPB352021W Kalusteuuni  
(integroitava)

7. AEG MBB1756SEW Mikroaaltouuni  
(integroitava)

8. AEG SCB61811LS Jääkaapipakastin  
(integroitava)

6

7

8

Laadukkaat 
kodinkoneet

5



Sauna, kylpyhuone ja WC

Laude lämpökäsitelty haapa

Paneeli STS 
Lämpökäsitelty Haapa

Valeura lämpöhaapa

Kestävät ja
ajattomat materiaalit

3

2

1



1. Harvia The Wall Sähkökiuas

2. Ido Seven D15 seinä-WC

3. Valopeili 60cm

4. Jeld-Wen Unique Spa kylpyhuoneovi

5. Sadesuihkusetti Oras Nova 7401 Musta

6. Pesuallahana ORAS 1812FG  
Vega bidetta Musta

7. Pyyhekoukku 4os

8. Pyyhekoukku 2os

9. WC-paperiteline

4

5

6

7

8

9



Kun rakennamme Sinulle unelmiesi kotia, 
meille tärkeitä arvoja ovat

Laadukkaat kotimaiset materiaalit

Energiatehokas ja turvallinen täystiilirakenne

Laadukas työnjälki ja laadunvarmennus

Kotimaiset työntekijät ja paikalliset urakoitsijat

Nuorten koulutus ja työllistäminen

Tyytyväiset asiakkaat!

Myynti
040 3551 771 | myynti@muurausliike.fi

www.muurausliike.fi/dioriitti

Vi lhe lmi inankatu  13 , 05800 Hyv inkää


