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PalvelukeSkuS akuliina | Siilinjärvi

Palvelukeskus Akuliinan uudisosa Aukusti tuo 
Tarinantielle Siilinjärven keskustaan vilskettä – 
uusia ystäviä, tekemistä ja iloa jokaiselle päivälle. 
 
Yrjö ja Hanna Kotien Palvelukeskus Akuliina on 
siilinjärveläisten senioritori ja kohtaamispaik-
ka – viihtyisät tilat, aktiivinen toiminta, retket, 
tapahtumat ja hyvä seura kutsuvat koolle asuk-
kaita ja siilinjärveläisiä laajemminkin. Yhteisön 
sydän, viihtyisät  yhteiset tilat, täyttyvät päivit-
täin iloisesta puheensorinasta. Maistuva lounas 
talon ravintolassa houkuttelee asukkaat yhteisen 
pöydän ääreen päivittäin.
 
Uuden Aukustin ylimmän kerroksen sau-
naosasto, yhteinen olohuone ja kattoterassi 
kutsuvat asukkaita saunailtoihin ja viettämään 
aikaa yhdessä.

 Akuliina on ainutlaatuinen 
 kohtauspaikka. Kaikkiin yhteisiin 
 tiloihin on tervetullut koko Akuliinan 
 yhteisön väki!

Vuokralla edullisesti ja vailla huolia
Aukustin kodit sopivat itsenäistä elämää elä-
ville ikääntyville. Sopivan kokoiset yksiöt ja 
kaksiot ovat toimivia koteja sekä yksin asuville 
että pariskunnille. Aukustissa on 32 viihtyisää ja 
esteetöntä kotia.

Siilinjärven Palvelukeskus Akuliinassa ja sen 
uudessa Aukustissa voit unohtaa talon lämmityksen, 
ruohonleikkurin, lumityöt ja hiekoitushiekan. Yrjö ja Hanna 
Kodeissa koti, palvelut ja ystävät löytyvät saman katon 
alta. Meillä asut turvallisesti ja mukavasti viihtyisässä, 
uudessa kodissa! 

Askel uuteen kotiin ja 
vaivattomaan arkeen

palVelukeskus akuliina on 
Verraton koti ikääntyVille                                                   

       Turvallinen, esteetön ja 
  viihtyisä koti

       Yhteisen tekemisen iloa, virkeä 
  yhteisö, ystäviä

       Viihtyisät yhteiset tilat 
  kuntosaleineen ja saunaosastoineen

       Lounasravintola ja hyvinvoinnin  
  palveluita

       Arkea tukevia palveluita kotiin

       Hoivapalveluita tarvittaessa

       Mainio sijainti Siilinjärven 
  palveluiden äärellä
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Kun Akuliina pikkuveljen sai 
– koti uudesta Aukustista!

PalvelukeSkuS akuliina | Siilinjärvi

Yrjö ja Hanna Kodeissa arkea ja mieltä keventävät palvelut ovat käden 
ulottuvilla. Moni arvostaa mahdollisuutta vaikkapa pyykkihuoltoon, 

siivoukseen ja lääkehuoltoon. Palvelukeskus Akuliinassa voit tilata 
kotihoitoa, kotisairaanhoitoa ja muita tukipalveluita omaan kotiisi.

aukusti

akuliina
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YhTeiSöllinen aSuminen

naapuriapua ja yhteisen 
tekemisen iloa

Yhteisöllisellä asumisella tarkoitetaan asumisen 
mallia, jossa naapuriapu, toisista huolehtiminen ja 
osaamisen jakaminen, ystävyyssuhteet ja yhteiset 
puuhat ovat luontevaa, asukkaista lähtevää yh-
teistä tekemistä. Yhteisössä oma koti antaa oman 
tilan ja rauhaa, ja kaikkien käytössä olevat yhteiset 
tilat puolestaan mahdollistavat osallistumisen 
yhteisön toimintaan.

 Oma naapurusto ja asumisen yhteisö  
 merkitsee parhaimmillaan hyvää seuraa 
 ja ystäviä, mielekästä tekemistä,  
 naapuriapua ja vahvaa joukkoon 
 kuulumisen ja turvallisuuden tunnetta.

Myös tilat voivat olla elämys!
Yhteisöllisyys ei synny itsestään, vaan se kysyy 
hieman tuuppausta. Yrjö ja Hanna Kodeissa on 
vuosikymmenten mittaan havaittu, että tiloilla on 
iso merkitys yhteisön syntymiseen ja toimintaan. 
Siksi tilojen arkkitehtuuria ja toiminnallisuutta 
kehitetään ja ideoidaan jatkuvasti – myös 
asukkaiden kanssa yhdessä.

Toimivissa yhteisissä tiloissa on rauhallisia 
nurkkauksia omille ja yhteisille arkisille puuhille ja 
luontevia tiloja kohdata ja istahtaa vaikkapa 
kahvikupin ääreen. 
Yhteinen kuntosali, viihtyisä saunaosasto ja 
olohuone, televisio sekä inspiroivat piha-alueet 
vaikkapa kaupunkiviljelmineen yhdistävät ihmisiä 
kuin vaivihkaa.

 Tuore arkkitehtuuri ja asukkaiden 
 toiveisiin ja tarpeisiin mukautuvat 
 tilat luovat yhteisöllisyyttä.

yhteisen tekemisen iloa
Siilinjärven Akuliina on mainio esimerkki avoi- 
mesta yhteisöstä, johon ovat asukkaiden lisäksi 
tervetulleita kaikki siilinjärveläiset. Yhteiset 
lounashetket ravintolassa, bingo, tietovisailut, 
yhteiset tapahtumat, kulttuuririennot ja retket 
kutsuvat yhteisen tekemisen äärelle sekä asukkaat 
että naapuruston väen.

Myös kodin läheltä löytyvät peruspalvelut sekä 
kotiin tilattavat, arkea helpottavat palvelut ja 
hoivapalvelut ovat osa Yrjö ja Hanna Kotien 
yhteisöllisen asumisen mallia. Akuliinalaisia 
palvelevat myös esimerkiksi fysioterapeutti ja 
parturi-kampaaja.

 Kohtaamiset, yhteisistä hetkistä syntyvä  
 ilo ja arjen elämykset yhdistävät Yrjö ja  
 Hanna Koteja.

Yhteisöllisyys puhuttelee tänä päivänä monia ikään katsomat-
ta. Asuinyhteisö on luonteva osa elämänpiiriä, ja yhteisöllisestä 
asumisesta onkin tullut kysytty kaupunkiasumisen muoto.
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Olen asunut Siilinjärven Akuliinassa 
kolmisen vuotta. Täällä on hyvä ilmapiiri 
ja paljon toimintaa ja tekemistä. Pääsen 
helposti sähköpyörätuolillani asioille kes-
kustaan – aiemmin asuin syrjemmällä, ja 
asioille lähtiessä piti aina tilata invataksi.

Jokainen auttaa täällä Akuliinassa toisia, 
miten osaa. Minulla on tietotekniikan taito 
tallella, joten voin olla avuksi toisille. Jos 
talossa tulee hiljainen hetki, tullaan sano-
maan, että laita Salme se juutuupi soimaan. 
Löydän YouTubesta musiikkia asukkaiden 
toiveiden mukaan. 

Jos joku leipoo, hän koputtaa naapurinkin 
oveen, että kelpaako. Omassa kodissa on 
omaa rauhaa, mutta juttuseuraa löytyy heti, 
kun lähtee omasta ovesta ulos. Maailmaa 
parannetaan ja maailmanmenoa seurataan 
yhdessä.

Olen hurahtanut palapelien kokoamiseen, ja 
siihen puuhaan talosta löytyy sähköpöytä. 
Minusta on kiva osallistua kaikkeen toimin- 
taan. Erityisesti tietovisailuihin osallistun aina 
ja niistä tykkään, oon niissä aika haka!

Salme Räsänen

lue lisää: 
www.yrjojahanna.fi/aukusti tai soita 040 759 3944

YhTeiSöllinen aSuminen
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asukkaan sanoin

Tämä Akuliinan yhteisö 
on parasta mitä voi olla!
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Siilinjärvi

Viertotie

Myllykuja

Santam
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Porttitie
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75
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Julkulantie

palVelukeskus 
akuliina

Tari
nan

tie

Tervarinteentie

Siilinjärven keskustan 
palvelut löytyvät läheltä

Matkaa Siilinjärvelle  

Kuopiosta           22 km
Iisalmesta           58 km
Varkaudesta           97 km
Kajaanista           147 km 

Siilinjärven Kirkonkylä on noin 10 000 asukkaan 
vireä taajama. Yrjö ja Hanna Kotien Akuliina ja 
Aukusti sijaitsevat Kasurilassa, joka on yksi Kir-
konkylän suurimmista asuinalueista. 

 Ympäristössä rakennetaan jatkuvasti   
 uutta, ja myös palvelut keskittyvät 
 keskustan alueelle. läheisestä Kuopiosta  
 on Siilijärvelle matkaa vain parikymmentä  
 kilometriä.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................
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Siilinjärvi

Akuliina sijaitsee aivan Siilinjärven keskustassa. 
Asioille on helppo lähteä, sillä terveyskeskus, kauppa 
ja muut palvelut löytyvät läheltä. Siilinjärven moniin 

kulttuuririentoihinkin on lyhyt matka.
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Toimivia koTeja

Kaikkien asukkaiden yhteisessä käytössä 
olevia tiloja ovat pohjakerroksen harrastetilat 
sekä ylimmässä kerroksessa sijaitseva sauna-
osasto, oleskelutilat ja kattoterassi. Kaikkein 
huikeimmat näkymät avautuvatkin täältä 
asukkaiden yhteisestä olohuoneesta!

Palvelukeskus Akuliinan hyvin hoidettu piha 
istutuksineen ilahduttaa asukkaita ja vieraili-
joita. Pihalla vietetään kesäisin myös monet 
yhteiset grillaushetket.

Siilinjärveläisten hyvin tunteman Akuliinan viereen 
nousevassa Aukustissa on 32 esteetöntä yksiötä ja kaksiota, 
jotka ovat kooltaan 35,5 – 59 m2. jokaiseen asuntoon kuuluu 
lasitettu parveke. Kiinteistö on kokonaan savuton.

viihtyisiä ja toimivia koteja

Luontevin sisäänkäynti Aukustiin 
kulkee yhdyskäytävää pitkin 
Akuliinan kautta. Asukkaat 
muodostavat asuinyhteisön 

yhdessä, ja molempien talojen 
yhteiset tilat ovat kaikkien 

käytössä.

Aukusti ja vuodesta 1998 toiminut Palvelukeskus Akuliina 
yhdistyvät toisiinsa siltamaisella yhdyskäytävällä.
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Palvelukeskus Akuliinan 
Aukusti  

HuoneiStot

Huoneiston tyyppi kpl Koko (m2)
Tupak. + alkovi 5 35,5

1h + k 6 38,0

1h + k 2 40,5

1h + k 5 43,5

1h + tupak. 2 51,5

2h + k 5 51,0

2h + kk 2 51,5

2h + tupak. 5 59,0

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Miten asuMaan aukustiin?                                             

Aukustin kodit ovat ikääntyneille ARA- 
rahoituksella rakennettuja vuokra- 
asuntoja, joiden asukasvalinnoissa huomi-
oidaan muun muassa asunnon ja palvelu-
jen tarve sekä hakijan tulot ja varallisuus.

Kotihoidon palvelujen ostamiseen voi 
Akuliinassa ja Aukustissa käyttää myös 
palveluseteliä. Kunta voi myöntää palvelu-
setelin tekemänsä palvelutarpeen arvioin-
nin perusteella.

hae asukkaaksi aukustiin 
täyttämällä lomake 

osoitteessa: 
yrjojahanna.fi/ 

asuntohakemus

Oma koti tarjoaa oman tilan ja rauhaa.

Toimivia koTeja

Uusi Aukusti

valmistuu kesällä 2020. 

Tee hakemus nyt!
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Pohjakuvien merkiT

Hoivaa omaan kotiin – kotihoidon palveluihin voit 
hyödyntää palveluseteliä.

10     Aukusti  |  Siilinjärvi
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kerrokSeT
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Kellarista löytyvät harrastetila, pyykkitupa 
sekä huoneistokohtaiset varastot.
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1. kerros
kerrokSeT

12     Aukusti  |  Siilinjärvi
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kerrokSeT

2. kerros

Palvelukeskus Akuliina  –  Täyttä elämää yhdessä.     13
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3. kerros
kerrokSeT

Hae uuteen kotiin: 
www.yrjojahanna.fi/aukusti

14     Aukusti  |  Siilinjärvi
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kerrokSeT

4. kerros

Palvelukeskus Akuliina  –  Täyttä elämää yhdessä.     15
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5. kerros
kerrokSeT

16     Aukusti  |  Siilinjärvi
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6. kerros

Palvelukeskus Akuliina  –  Täyttä elämää yhdessä.     17

Ylimmän kerroksen saunaosasto ja kattoterassi 
kutsuvat asukkaita rentoutumaan!

kerrokSeT
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aukuSTi | Siilinjärvi

Ympäröivä luonto on Siilinjärven 
Aukustissa rauhoittavana läsnä – 

asukkaiden yhteiseltä saunaosastolta ja 
kattoterassilta avautuva maisema on kuin 

taulu, joka elää vuodenaikojen mukaan.

18     Aukusti  |  Siilinjärvi
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Akuliinan palvelukeskuksen viihtyisät tilat kutsuvat 
asukkaita yhteisiin puuhiin tai vain viettämään aikaa ja 

nauttimaan kiireettömyydestä.

Palvelukeskus Akuliina  –  Täyttä elämää yhdessä.     19

aukuSTi | Siilinjärvi
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35,5 m2

tupak + alkovi

huoneiSToT

Asunto B34
Asunto B40
Asunto B46
Asunto B52
Asunto B58

1. krs
2. krs
3. krs
4. krs
5. krs

 

Asuntojen koteloinneissa sekä ikkunoiden koossa ja 
sijainneissa on asuntokohtaisia poikkeamia.

20     Aukusti  |  Siilinjärvi
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Asuntojen koteloinneissa sekä ikkunoiden koossa ja 
sijainneissa on asuntokohtaisia poikkeamia.

1h + k

huoneiSToT

38,0 m2 Asunto B31
Asunto B37
Asunto B43
Asunto B49
Asunto B55
Asunto B61

1. krs
2. krs
3. krs
4. krs
5. krs
6. krs
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Yksiöistä löytyy erilliset makuuhuoneet.
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40,5 m2

1h + k

huoneiSToT

Asunto B36
Asunto B48

1. krs
3. krs

 

Asuntojen koteloinneissa sekä ikkunoiden koossa ja 
sijainneissa on asuntokohtaisia poikkeamia.

22     Aukusti  |  Siilinjärvi



Palvelukeskus Akuliina  –  Täyttä elämää yhdessä.     23

Asuntojen koteloinneissa sekä ikkunoiden koossa ja 
sijainneissa on asuntokohtaisia poikkeamia.

1h + k

huoneiSToT

43,5 m2 Asunto B35
Asunto B41
Asunto B47
Asunto B53
Asunto B59

1. krs
2. krs
3. krs
4. krs
5. krs 
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51,5 m2

1h + tupak

huoneiSToT

Asunto B42
Asunto B54

2. krs
4. krs

 

Asuntojen koteloinneissa sekä ikkunoiden koossa ja 
sijainneissa on asuntokohtaisia poikkeamia.

24     Aukusti  |  Siilinjärvi
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aukuSTi | Siilinjärvi

Elämykset ovat osa arkea Akuliinassa. Tarinat, historia, 
musiikki ja iloiset naurunremakat säestävät toimeliaita 

päiviä. Koti tarjoaa oman tilan ja rauhaa.
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Asukkaiden yhteiset 
jumppatuokiot pitävät 

mielenkin virkeänä!

aukuSTi | Siilinjärvi

26     Aukusti  |  Siilinjärvi
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Punapellavassa 

asutte yhdessä!

Tilaa omille ja 

yhteisille puuhille. 

Palvelukeskus Akuliina  –  Täyttä elämää yhdessä.     27

aukuSTi | Siilinjärvi
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huoneiSToT

Asuntojen koteloinneissa sekä ikkunoiden koossa ja 
sijainneissa on asuntokohtaisia poikkeamia.

2h + k

51,0 m2 Asunto B33
Asunto B39
Asunto B45
Asunto B51
Asunto B57

1. krs
2. krs 
3. krs 
4. krs 
5. krs 
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51,5 m2

2h + kk

Asunto B60
Asunto B62

5. krs
6. krs 

Asuntojen koteloinneissa sekä ikkunoiden koossa ja 
sijainneissa on asuntokohtaisia poikkeamia.

huoneiSToT

Palvelukeskus Akuliina  –  Täyttä elämää yhdessä.     29

Kotien toimivat pohjaratkaisut siivittävät sujuvaan arkeen.
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Asuntojen koteloinneissa sekä ikkunoiden koossa ja 
sijainneissa on asuntokohtaisia poikkeamia.

2h + tupak

huoneiSToT

59,0 m2 Asunto B32
Asunto B38
Asunto B44
Asunto B50
Asunto B56

1. krs
2. krs 
3. krs 
4. krs 
5. krs 
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lue lisää ja hae uuteen kotiin: 
www.yrjojahanna.fi/aukusti

Palvelukeskus Akuliina  –  Täyttä elämää yhdessä.     31

aukuSTi | Siilinjärvi
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Yrjö ja Hanna Kodit 
– yhteisöllistä 
senioriasumista

Yrjö ja Hanna Koteja jo yli 20 vuotta
Suomalaiset tuntevat kotimaisen Yrjö ja Hanna 
-säätiön vastuullisena toimijana: olemme 
turvanneet ikäihmisten ja muiden hoivaa arjessaan 
tarvitsevien hyvinvointia ja laadukasta, kohtuuhin-
taista asumista yli kahdenkymmenen vuoden ajan.

Yrjö ja Hanna Kodit rakentuvat toimivista asun-
noista, yhteisistä tiloista, kutsuvista pihoista 
ja arkea ja hyvinvointia tukevista palveluista. 
Tämän päivän Yrjö ja Hanna Kodit tarjoavat 
koteja ikäihmisten lisäksi kaikenikäisille, erilaisiin 
elämänvaiheisiin ja -tilanteisiin.

Kohtuuhintaista 
asumista kaikenikäisille

Tiloja kohtaamisille ja 
yhteiselle tekemiselle

Palveluita arkeen ja 
hoivaa tarvittaessa

Asukaskoordinaattori 
mahdollistaa yhteisön

Kuva: Nina Kaverinen

Yrjö ja hanna kodiT
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Petri KoKKonen
Toimitusjohtaja 

Yrjö ja Hanna Kodit

Yrjö ja Hanna Kodeissa asukkaat kohtaavat ja 
muodostavat yhteisön – yhdessä.

info  

yrJÖ Ja Hanna –säätiÖ

Yleishyödyllinen Yrjö ja Hanna -säätiö 
perustettiin vuonna 1996 edistämään 
vanhusten, vammaisten, lasten ja muiden 
päivittäisissä toiminnoissaan apua tarvit-
sevien hyvinvointia ja laadukasta elämää. 
Eettisyys, kohtaaminen ja jatkuvuus ovat 
arvojamme, jotka ohjaavat meitä tänäkin 
päivänä. Säätiölle on myönnetty Suomalai-
sen Työn Liiton Avainlippu- ja Yhteiskun-
nallinen Yritys -merkit.

Yrjö ja hanna kodiT

Haluamme tarjota 
monipuolisia 

asumisen ratkaisuja.
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Aukustiin sijoittuu Palvelu-
keskus Akuliinan asukkaiden 
yhteisöä palvelevia yhteistiloja: 
saunaosasto, kerhotila ja la-
sitettu kattoterassi sijaitsevat 
talon ylimmässä kerroksessa. 
Väestönsuoja, irtaimistovaras-
tot, apuvälinevarasto, pesula ja 
kuivaushuone, toinen kerhotila 
sekä talon tekniset tilat sijaitse-
vat pohjakerroksessa. Talossa on 
automaattiovilla varustettu hissi. 
 
rakenteet
Rakennuksen julkisivut ovat 
tiiltä, ja parvekkeiden kohdalla 
on levypaneelia. Yhdyssilta on 
teräsrakenteinen, ja sen seinät 
ovat lasia. Yhdyssiltaa ei 
lämmitetä.

Rakennuksella on maanvarai-
nen anturaperustus. Alapohja 
on maanvarainen, lämpöeris-
tetty paikalla valettu beto-
nilaatta. Välipohjat ovat pai-
kalla valettuja betonilaattoja. 
Yläpohja on puurakenteinen, 
rakennettu paikalla valetun be-
tonilaataston päälle. Vesikatto 
on lapekatto.

Osan rakennuksen kantavaa 
runkoa muodostavat huoneis-
tojen väliset seinät, jotka ovat 
betonielementtirakenteisia. 
Asuinhuoneiden kevyet 

väliseinät ovat kipsilevypintai-
sia rankaseiniä. Pesuhuoneiden 
seinät tehdään kivirakenteisina.

Teräsbetonirakenteinen väes-
tönsuoja toimii rauhanaikaise-
na irtaimistovarastona.

Parvekkeet ovat betonira-
kenteisia ulokeparvekkeita. 
Parvekekaiteet ovat metallipro-
fiilirunkoisia lasikaiteita, par-
vekkeet ovat lasitettuja.

Asuntojen pintakäsittelyt, 
kalusteet ja varusteet
lattiat
Olohuoneessa ja tupakeittiös-
sä, makuuhuoneessa, keittiös-
sä, eteisessä ja vaatehuoneessa 
on vinyylipintainen lankkuele-
mentti. Pesuhuoneen lattia on 
keraamista laattaa.

seinät ja katot
Olohuoneen, makuuhuoneen, 
keittiön, eteisen ja vaatehuo-
neen seinät ovat maalattuja. 
Pesuhuoneen seinät laatoite-
taan. Keittiön työ- ja pesupöy-
tien taustat kaapistojen välissä 
laatoitetaan.

Olohuoneen, eteisen ja makuu-
huoneen katot ruiskutasoite-
taan. Vaatehuoneen kipsilevy-
katot tasoitetaan ja maalataan. 

Pesuhuoneiden katot pa-
neloidaan. Piirustuksissa 
merkittyihin kohtiin tehdään 
kipsilevyrakenteiset alakatot ja 
koteloinnit, jotka tasoitetaan ja 
maalataan.

kalusteet ja varusteet
Keittiökalusteiden ovet ovat 
laminaattipintaisia. Laminaatti-
pintaiseen työtasoon on upo-
tettu 1½ -altainen pesupöytä, 
joka on ruostumatonta terästä. 
Osassa asuntoja on yksialtaiset 
pesupöydät.

Liesi on induktio-lattialiesi. Asun-
noissa on jää-pakastinkaappi, as-
tianpesukone ja mikroaaltouuni.

Kylpyhuoneessa on pesualtaan 
alla allaskaappi ja yläpuolella peili 
ja kaappi. Kylpyhuoneessa on 
pyykinpesukoneliitäntä ja varaus 
pesutornille.

Kalusteet ja komerot ovat teh-
dasvalmisteisia kiintokalusteita. 
Huonekomerot ovat tehdas-
valmisteisia, melamiinipintaisia 
kiintokalusteita.
Vaatehuoneessa on hyllyt ja 
vaatetanko. Eteisessä on naulak-
ko. Asuinhuoneet varustetaan 
verhokiskoilla.

Kohde: Kiinteistö Oy Akuliina ii 
Kiinteistötunnus: 749-405-18-79
Osoite: Tarinantie 6, 71800 Siilinjärvi

rakennuSTaPaSeloSTuS

Palvelukeskus Akuliina muodostuu kahdesta rakennuksesta, 
Akuliinasta ja Aukustista. rakennukset yhdistyvät toisiinsa
siltamaisella yhdyskäytävällä. Aukusti on betonirakenteinen, 
energiatehokas kerrostalo.
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rakennuSTaPaSeloSTuS 

ikkunat ja ovet
Asuntojen ikkunat ovat sisään 
aukeavia, puu-alumiiniraken-
teisia MSE-ikkunoita. Karmin 
sisäpinnat ovat valkoisia.
Huoneistojen kerrostaso-ovet 
ovat viilupintaisia, puuraken-
teisia palo-ovia. Asuinhuoneis-
tojen väliovet ovat huullettuja 
tehdasmaalattuja laakaovia tai 
liukuovia. Oven karmit ja kar-
milistat ovat puuta. Parvekeo-
vet ovat yksilehtisiä, ulosaukea-
via lasiaukkoisia puuovia. Oven 
ulkopuoliset osat ovat alumiini-
verhottuja ja maalattuja.

Lue lisää ja varaa uusi koti: 
www.yrjojahanna.fi/aukusti

Talotekniikka
Rakennuksessa on asuntokoh-
taiset IV-laitteet. Rakennus 
liitetään kaukolämpöverkkoon, 
ja rakennuksessa on vesikier-
toinen patterilämmitys.

Etelän suuntaan kallistuvalle ka-
tolle sijoitetaan aurinkopanee-
leja, joilla tuotetaan osa kiinteis-
tön käyttämästä sähköstä.

Autopaikat ja piha-alue
Suurin osa autopaikoista si-
jaitsee Kasurilantien varressa, 
jonne pääsee Akuliinan kautta 
yhdyskäytävää pitkin. Muuta-
ma autopaikka sijaitsee talojen 
välissä piha-alueella.

Piha-alue toteutetaan erillisen 
pihasuunnitelman mukaisesti. Pi-
halla on jätteiden syväkeräyspiste.
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