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Valmistuu kevät/2024

Moderni paritaloyhtiö
viihtyisässä Ruohonpäässä.



Etelärinteeseen  
rakentuu unelmien
paritaloyhtiö.

As Oy Pallas rakentuu erinomaiselle sijainnille 
Ruohonpäähän, Länsikeskuksen palvelujen lähei-
syyteen. Kodin vierestä löytyy hiljattain valmistunut 
Tommilankadun päiväkoti ja liikenneyhteydet kotio-
velta ovat erinomaiset, niin Turun ja Raision keskus-
taan kuin moottoriteillekin. Turun keskustaan matkaa 
on vain n. 2,5 km ja Raision keskustaan ja kauppa-
keskus Myllyyn 5 km. Länsikeskuksen kattaviin pal-
veluihin on matkaa ainoastaan 1,4 km, joka taittuu 
mukavasti kävellen tai pyöräillen. 

Suositulle Ruohonpään alueelle rakentuu harvoin 
uusia asuntoja - nyt sinulla on mahdollisuus muuttaa 
tähän upeaan, moderniin kotiin.

4H + KT + 2WC + KHH + PH + S + VAR
95 M2



Kodin keskiössä 
on oleskelutila ja 
keittiö, jotka saavat 
valoa kolmesta 
ilmansuunnasta.

Kodin avokeittiö on ajaton ja selkeälinjainen. Keitti-
ön vierellä, avonaisessa tilassa on paikka ruokailu-
ryhmälle. Olohuoneesta ja ruokailuryhmän vierestä 
on käynti asunnon viihtyisälle ja suojaisalle terassil-
le, joka toimii kuin lisähuoneena lämpiminä vuoden-
aikoina.

Alakerran parhaisiin puoliin lukeutuu kiistatta kol-
meen ilmansuuntaan olevat ikkunat, jotka tekevät 
asunnosta ihanan valoisan.

Portaat johdattavat yläkertaan, josta löytyvät ko-
din makuuhuoneet, saunatilat ja kodinhoitohuone. 
Kerrosten huonejako on suunniteltu erityisesti arjen 
puuhat huomioiden, joka tekee kokonaisuudesta 
erinomaisen kodin erityisesti perheiden tarpeisiin.

• Suuret ikkunapinta-alat
• Käytännöllinen pohjaratkaisu
• Viihtyisä ja suojaisa terassi
• Harmoniset sisustusmaailmat
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Sisustusvaihtoehdot

Esimerkki sisustuspaketista muutoksilla.

Valmis sisustuspaketti.

Asuntoihin on valittu valmiiksi ajaton ja tyylikäs 
sisustuspaketti, joka koostuu kauniista tammivinyy-
lilattiasta, valkoisista keittiön kiintokalusteista, sekä 
lämpöä vaaleaan ilmeeseen tuovasta tammen sä-
vyisestä keittiön työtasosta. Klassinen värimaailma 
antaa kauniit raamit kodille, jonka sisustuksen voit 
viimeistellä omilla huonekaluilla ja yksityiskohdilla.

Halutessasi voit tehdä kodin lattiaan ja saunapa-
neeleihin muutoksia ennalta valituista materiaali-
vaihtoehdoista. Puustellin ja Pukkilan valikoimasta 

löytyy monia vaihtoehtoja niin kiintokalusteisiin 
kuin laattoihinkin. Pienillä muutoksilla saat kodis-
tasi juuri omannäköisesi. Kysy tarkemmin materi-
aalien lisävaihtoehdoista meiltä, autamme mielel-
lämme.

Jokaisella asunnolla on käytössä oma piha-alue, 
joka toteutetaan pihasuunnitelman mukaisesti viih-
tyisiksi kokonaisuuksiksi. Piha-alueella on myös 
suojaisa terassi, jossa on tilaa hyvin ruokailulle tai 
rentoutumiselle.



As Oy Pallakseen asennetaan yhteinen 
aurinkopaneelijärjestelmät, jonka 
huipputeho on  

~ 12 kWp. 

Taloyhtiölle perustetaan energiayhteisö, 
jolloin ilmaisenergia käytetään ensisijaisesti 
jokaisen huoneiston kulutukseen ja tämän 
jälkeen yli jäänyt energia myydään 
pörssihinnalla.



Modernilla 
talotekniikalla 
vastuullista ja 
huoletonta asumista.
Arkkitehtuurisesti ajaton ja moderni paritalokokonaisuus ihastuttaa 
asukasta palvelevilla ratkaisuilla niin materiaalivalintojen, energia-
ratkaisuiden, valmiiden piha-alueiden kuin erinomaisen sijainnin 
ansiosta. 

Pallaksen ehdottomiin vahvuuksiin kuuluu taloyhtiölle perustettava 
energiayhteisö, joka tuo suoraa taloudellista hyötyä asukkaille pie-
nempänä sähkölaskuna ja hoitovastikkeena.

Koko taloa lämmittää energiatehokas ilma-vesilämpöpumppu. 
Nykyaikaista lämmitysjärjestelmää on mahdollista ohjata etänä. 
Lämmönjakona on vesikiertoinen lattialämmitys, joka lisää asuin-
viihtyvyyttä entisestään. Kohteissamme on todistetusti markkinoiden 
matalimmat ilmavuotoluvut, joka osaltaan vähentää lämmityksen 
tarvetta, pitää rakenteet kuivina ja varmistaa hyvän sisäilman laa-
dun sekä asumisviihtyvyyden. Modernilla talotekniikalla ja ratkai-
suilla rakentamisessa, haluamme taata huoletonta, vastuullista ja 
ennen kaikkea turvallista asumista.

Pallakseen rakentuvat kodit on suunniteltu tulevaisuuden energia-
ratkaisuja silmällä pitäen ja autokatoksiin asennetaan sähköauton 
latausasema jokaiselle asunnolle valmiiksi.



1) Valittavissa myös muu Pukkila 60 x 60 cm tai 30 x 60 cm, ovh. max. 58 €/m² 
2) Valittavissa myös muu Pukkila 10 x 10 cm neliölaatta, ei yksittäisiä, ovh. max. 36 €/m²

Lattia Seinä Katto

Pesuhuone Pukkila laatta Europe Grey 
10 x 10 1)

Pukkila laatta Europe Grey 
60 x 60 2)

Puupaneeli haapa tai terva-
leppä STS 15 x 150

Sauna Pukkila laatta Europe Grey 
10 x 10 1)

Puupaneeli haapa tai terva-
leppä STS 15x150

Puupaneeli haapa tai terva-
leppä STS 15 x 150

Kodinhoitohuone Pukkila laatta Europe Grey 
10 x 10 1) Tikkurila Höyhen F487

Puupaneeli haapa tai terva-
leppä STS 15 x 150

Wc Pukkila laatta Europe Grey 
60 x 60 2) Tikkurila Höyhen F487 MDF-paneeli

 

Lattia Seinä Katto

Eteinen
Vinyylilankku Karitma Lattiat 
Nordic Design Vinyl 
(6 vaihtoehtoa)

Tikkurila Höyhen F487 MDF-paneeli

Olohuone, 
ruokailuhuone ja 
keittiö

Vinyylilankku Karitma Lattiat 
Nordic Design Vinyl 
(6 vaihtoehtoa)

Tikkurila Höyhen F487 MDF-paneeli

Makuuhuone
Vinyylilankku Karitma Lattiat 
Nordic Design Vinyl 
(6 vaihtoehtoa)

Tikkurila Höyhen F487 MDF-paneeli

Kodinhoitohuone ja pesuhuone

Taso  Laminaattitaso, PietraGrigia Antrasiitti
Pesuallas Blanco Naya 6, mattamusta, Silgranit
Allashana Oras 2734FG Optima PKV
Suihkusetti Oras 2790 Optima
Suihkuhana Oras 7160 Optima Termostaatti

Sauna

Kiuas  Harvia Cilindro
Lauteet  Haapa tai tervaleppä (3 kpl 43x160 mm)

Wc

Pesuallashana  Oras 2712FG Optima 
Pesuallas  Josefine Slim 605 C

Kodinhoitohuone, 
pesuhuone, 
sauna & wc

Kodinkoneet

Jääkaappi AEG jääkaappi 390 l, valkoinen
Pakastin  AEG pakastin 253 l, valkoinen
Uuni  AEG monitoimiuuni, integroitu
Mikroaaltouuni AEG mikroaaltouuni, integroitu
Astianpesukone AEG astianpesukone, integroitu
Liesitaso  AEG ComboFlex 80 cm, induktio-liesituuletin

Keittiö

Taso  Laminaattitaso, Vicensa Oak
Keittiöallas Blanco Naya 6, mattamusta, Silgranit
Keittiöhana Oras 2734FG Optima PKV 

Pukkila laatta 
Europe Grey 
60 x 60

Pukkila laatta 
Europe Grey 
10 x 10

Puupaneeli haapa
STS 15x150

Puupaneeli tervaleppä
STS 15x150

Tikkurila Höyhen F487 Valkoinen MDF-paneeli
STP-0 
10 x 195 x 2070 mm

Vinyylilankku Karitma  
Lattiat, Nordic Design 
Vinyl (6 vaihtoehtoa)

Valkoinen MDF-paneeli
STP-0 
10 x 195 x 2070 mm

Tikkurila Höyhen F487

Eteinen, olohuone, 
ruokailuhuone, keittiö & 
makuuhuoneet



Myynti & lisätiedot
Jony Reponen
040 147 7148
jony.reponen@skanditalot.fi

Tutustu meihin tarkemmin

www.skanditalot.fi

Skanditalot Oy on vuonna 2016 perustettu rakennus-
yritys, joka rakentaa pientaloja ja As Oy -kohteita Tu-
russa sekä lähikunnissa. Toteutamme asiakkaillemme 
laadukkaita, energiatehokkaita ja arkkitehtuuriltaan 
ajattomia koteja. Tärkeä osa yrityksemme laadukasta 
työskentelyä on vakiintunut, kotimainen työvoimamme, 
joka hallitsee rakentamisen eri vaiheet. Teetämme kaikki 
kohteemme lähes kokonaan omaa työvoimaa käyttäen. 
Viimeistelemme rakentamisen luottokumppaniemme 
kanssa ja suosimme paikallisia toimijoita. Yhdessä huo-
lehdimme siitä, että kokonaisuus pysyy laadukkaana, 
kotimaisena ja kestävänä. 

Rakennamme koteja valmiina elämään.

http://www.skanditalot.fi
mailto:jony.reponen%40skanditalot.fi?subject=
http://www.skanditalot.fi
https://www.instagram.com/skanditalot/
https://www.facebook.com/skanditalot

