
KARA Erillistalot -  Paimio

Moderniin henkeen viimeistellyt mustat 
puutalot kutsuvat viihtymään kotiin



PERUSTIEDOT 70m²
2 mh, avok, oh, wc x 2, kph, khh, s, terassi, 
at/varasto

Malli: Erillistalo
Omistusmuoto: oma
Velaton hinta: 222 000 €
Neliöhinta: 2 740,74 €
Rakennusvuosi: 2023
Tilat ja varustelu: oma sauna, kaapeli-tv
Koko: kolmio
Pinta-ala: 70 m²
Muu pinta-ala: 11 m²
Kokonaispinta-ala: 81 m²
Kerros: 1
Yleiskunto: uusi
Energialuokka: B2018

”



Kodin keskiössä on 
mukavasti yhteen 
toimivat keittiö ja 
olohuone, kuin en-
tisajan tupakeittiö. 
Selkeä ja sileäovinen 
keittiö mustana tai 
valkoisena on mo-
derni ja ajaton. 

”



PERUSTIEDOT 90m²
3 mh, avok, oh, wc x 2, kph, khh, s, terassi, 
at/varasto

Malli: Erillistalo
Omistusmuoto: oma
Velaton hinta: 289 000 €
Neliöhinta: 2 833,33 €
Rakennusvuosi: 2023
Tilat ja varustelu: oma sauna, kaapeli-tv
Koko: 4 h
Pinta-ala: 90 m²
Muu pinta-ala: 12 m²
Kokonaispinta-ala: 102 m²
Kerros: 1
Yleiskunto: uusi
Energialuokka: B2018



Viimeistelty koti ja 
olohuoneiden suuret 
ikkunat takapihan 
luontoon yhdistävät 
kodin ja ympäristön 
mukavaksi kokonai-
suudeksi.

”



Pakurlanmetsään on rakentumassa 
rauhallinen ja lapsiystävällinen pien-
taloalue, jossa lähes metsäiset pihat 
saavat kenet tahansa viihtymään. Lä-
heinen pururata kutsuu kesäisin len-
kille ja talvella hiihtämään.

Kara Asuntojen toimitusjohtaja Harry 
Kara sanoo, että pientaloasuminen on 
kustannustehokasta asumista, jossa 
kokonaisuuden kaikki osat on mietitty 
tarkkaan.

Modernit mustat puutalot ja metsäi-
nen ympäristö muodostavat hyvän 
pohjan viihtyisään asumiseen. Vii-
meistelty koti ja olohuoneiden suuret 
ikkunat takapihan luontoon yhdistä-
vät kodin ja ympäristön mukavaksi 
kokonaisuudeksi.

Alueesta paremman tekee noin kilo-
metrin matka Paimion keskustaan ja 
moottoritien läheisyys, jolloin sekä Tu-
run, että Helsingin suuntaan lähtevien 
on helppo kulkea. 

Myös koulut, päiväkodit ja terveyskes-
kus ovat lähellä. Paimiosta Turkuun ja 
Saloon on vain noin 20 minuutin ajo-
matka. 

Maaseutukaupunkina Paimio pitää 
hyvää huolta asukkaittensa viihty-
vyydestä kehittämällä palvelutasoaan 
ajan vaatimuksia vastaavaksi.



KARA-asuntojen moderni musta puu-
talo on viihtyisään asumiseen tehty 
kauniisti viimeistelty koti.

Kodin keskiössä on mukavasti yhteen 
toimivat keittiö ja olohuone, kuin 
entisajan tupakeittiö. Selkeä ja sileä-
ovinen keittiö mustana tai valkoisena 
on moderni ja ajaton. Integroidut ko-
dinkoneet sulautuvat saumattomasti 
tunnelmaan.

Olohuoneen suuren ikkunan ansiosta 
takapihan luonto on kuin taulu, jo-
hon vaihtuvat vuodenajat maalaavat 
oman kauniin kuvansa.

Kahden makuuhuoneen koti sopii 
niin pariskunnalle, pienelle perheel-
lekin kuin yksin eläjällekin. Toisessa 
makuuhuoneessa säilytystilaa löytyy 
peililiukuovikaapista.

Kodinhoitohuoneen kalusteet jatka-
vat keittiön ajattoman kaunista lin-
jaa. Kylpyhuoneen sadesuihkun alla 
huuhtoutuvat pois arjen pölyt tunnel-
mallisen saunahetken jälkeen.

Kaunis sisätila jatkuu ulos terassille, 
joka on mahdollista myös lasittaa 
rakennuttajan toimesta.

Toimiva arki on nautinnollisempaa 
kauniissa kodissa.

Modernit mustat puutalot 
ja metsäinen ympäristö 
muodostavat hyvän pohjan 
viihtyisään asumiseen.

”



Asunnot myy:

Johanna Pulkkinen
P. 040 300 2305
johanna.pulkkinen@aktialkv.fi

VIESKATALOlla on yli 50 vuoden kokemus puuelementtirakentamisesta. VIESKATALOn 
puuelementit valmistetaan asiantuntemuksella ja ammattitaidolla valvotuissa ja kuivissa 
tehdasolosuhteissa. Rakenteet pysyvät alusta lähtien kuivina eikä kosteusongelmia tule.

Aktiivinen tuotekehitys, tuotannon ja asennuksen korkea laatu sekä toimitusvarmuus ovat 
VIESKATALOn toiminnan keskeisimpiä painopistealueita.
 
VIESKATALOn kehittämä suurelementtitekniikka antaa mahdollisuuden suunnitella ja 
muunnella rakennuksia yksilöllisesti.

KARA Asuntojen aluerakentamisen yhteistyökumppanina toimii  VIESKATALO


