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Tuusulan Kotipiha 
 
Seinät: 

- huoneistojen seinät, maalatut valkea 
- pesuhuoneiden seinät laatoitettu vaalea 

 
Katto: 

- huoneistojen sisäkatot  
o keittiö ja eteinen sileä katto, maalattu valkea 
o muut huonetilat roiskerapattu katto, valkea 

- kosteissa tiloissa paneelikatto 
 

Lattiat: 
- huoneistojen lattiat, vinyylilankku, tammi 
- wc ja pesuhuone, laatoitus, tumma harmaa 

 
Ovet: 

- sisäovet laakaovet  
- parvekkeen ovet yksilehtinen lasiaukollinen ovi, sälekaihdin 

 
Parvekkeet  

- parvekkeet ovat lasitettuja  
 

Ikkunat: 
- sälekaihtimet ikkunoiden välissä 

 
Kodinkoneet: 

- Jääkaappipakastin, tilavuus 210 l/90 l  ( 4h +k asunnoissa täysikorkea jääkaappi ja 
täysikorkea pakastin erikseen) 

- Liesi, 50 cm keraaminen keittotaso 
- astianpesukonevaraus 60 cm levyiselle astianpesukoneelle 
- pesuhuoneessa varaus pesukoneelle ja kuivausrummulle (pesutorni) 

 
Kaapistot: 

- kaapistojen rungot valkea melamiini, ovet taivelaminaatti 
- ovien väri valkoinen ja vaalearuskea 
- alakaapistojen ovi valkea  
- yläkaapistojen ovi vaaleanruskea 

 
Ilmanvaihto: 

- keskitetty tulopoistoilmastointi, ei jäähdytystä 
 

Lämmitys: 
- vesikiertoinen lattialämmitys, myös kosteissa tiloissa 

 
Varastotilat: 

- lämmin huoneistovarasto 
- pyörävarastoja sijaitsee erillisessä pihavarastossa ja kiinteistössä 
- ulkovälinevarasto 
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Autopaikat: 
- 68 kpl lämmitystolpalla varustettuja autokatospaikkoja 
- autopaikoista 4 kpl on ns. inva paikkoja 
- joka asunnolle 1 autopaikka 

 
 

Sauna: 
- ei huoneistosaunoja, sauna sijaitsee D-portaassa 

 
Pyykkitupa 

- maksuton pyykkitupa ja kuivaushuone C-portaassa 
 

 
Lukitus 

- kiinteistössä lukitusjärjestelmänä Iloq-lukitus, asunnot ja yleiset tilat 
- asunnoissa on avaimia 1-2h 3 kpl, isommat asunnot 5 kpl 
- huoneistokohtaiset varastot lukittu taloyhtiön riippulukolla joka ei ole sarjoitettu asunnon 

avaimelle, avaimia 2 kpl 
- autopaikkojen lämmityskotelot lukittu ns. kolikkolukolla 

 
Internet ja tv 

- vuokraan sisältyy Elisan toimittama taloyhtiölaajakaista 25M liittymä sekä kaapeli-tv liittymä 
 
Hissit 

- kiinteistön porrashuoneet on varustettu hissillä 
 
Paloilmoitin 
 

- Kiinteistö on varustettu verkkovirtaan liitetyllä osoitteellisella paloilmoitinjärjestelmällä 
 
Savuton kohde 
 

- kohde on täysin savuton. Tupakointi on kielletty yhtiön kaikissa tiloissa sekä kiinteistön 
alueella  

 
Lemmikit 
 

- lemmikit ovat tervetulleita 
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