
 

 

 

          PARITALO LINTULENKINTIE 2 KYLMÄOJA LEHMO 

 
Huoneistotyypit ja hinnat 

 

Huoneisto Tyyppi  Huoneistoala Hinta 

 

2A  4h, k, s ja khh, 92m2  MYYTY  

  autokatos, kylmä ja lämmin varasto  
  

2B  4h, k, s ja khh, 92m2  198.000 

  autokatos, kylmä ja lämmin varasto 

        

 



 

 

 

TONTTI JA SIJAINTI 
Paritalo sijaitsee Kontiolahden kunnan 1511m2 puistoon rajoittuvalla vuokratontilla 

Lehmon Kylmäojalla vain noin 1 km Kylmäojan alakoululta. 

Tontti on jaettu hallinnanjakosopimuksella.   

         

     PIHAN VARUSTEET 
 Ajo- ja kulkuväylät on asfaltoitu 
 Muilla alueilla on nurmikko 
 Rajapensaat on istutettu 
 Jätesuoja 
 Terassit ja kaiteet ovat ruskeaa kestopuuta 

 

 

 

  



 

   PINTAMATERIAALIT   

    
SISÄKATOT     

 Saunan ja kylpyhuoneen katot ovat  
lämpöhaapaa 

 Muiden asuintilojen katot ovat 
valkoista mdf-kattopaneelia 

 Lämpimän varaston katto on kipsilevyä 
 Olohuoneessa ja keittiössä on  

avaruutta ja valoisuutta tuova  
vino sisäkatto 

LATTIAT 

 Kuivien huonetilojen lattiat ovat   
harmaasävyistä vinyylilankkua 

 Saunan, wc:n, tuulikaapin, pesu- ja 
kodinhoitohuoneen lattiat ovat 
laattaa 

 Kaikissa asuintiloissa on vesi- 
kiertoinen lattialämmitys 

 Lämpimän varaston lattia on maalattu 

SEINÄT 

 Makuuhuoneiden ja olohuoneen  
seinät ovat maalattuja, 
yksi seinä makuuhuoneissa on tapettia 

 Tuulikaapin, eteisen ja kodinhoitohuoneen 
seinät ovat maalattuja 

 WC:n seinät ovat maalattuja ja 
kalusteseinä laattaa 

 Pesuhuoneen seinät on vesieristetty ja 
laatoitettu 

 Saunan seinät ja lauteet ovat lämpöhaapaa  
 Kodinhoitohuoneen ja keittiön 

välitilat laattaa 
 

 

KALUSTEET JA VARUSTEET 

 Kiintokalusteet ovat 
tehdasvalmisteisia 

 Erilliset, korkeat jääkaappi ja 
pakastin 

 Integroitu astianpesukone ja 
mikro, erilliskiertoilmauuni ja 
induktioliesitaso 

 Kodinkoneet ovat rst-pintaisia 
 Wc-istuimet ovat Ido Seven D 
 Kaikki hanat ovat Oras Safira -

sarjaa 
 Termostaattisuihkut ovat Oras 

Optima -sarjaa 
 Asunnossa on varaava slammattu 

takka, josta etuosa laattaa 
 Nibe F 470 

poistoilmalämpöpumppu toimii 
energiatehokkaana 
lämmönlähteenä, ja on liitetty 
vesikiertoiseen lattialämmitykseen 

 Asunto on varustettu 
lämmöntalteenottavalla 
koneellisella ilmanvaihdolla 

 Saunassa on Harvian pilarikiuas 
sekä kuituvalot 

 Sälekaihtimet ikkunoissa 
 Asunnossa on runsaasti led-

spotteja 
 Data- ja televisioantennipistokkeet 

kaikissa makuuhuoneissa ja 
olohuoneessa  
 



 

 

 

 

 

JM-talot Oy 

Mika Kuokkanen 

p. 050 511 8273 

 

 

 

 

 

JM-talot Oy pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tämän esitteen sisältöön. 


