Kotikontti on skandinaavinen moderni puutalo, jonka suomalais-saksalainen arkkitehti Susanna Kiiskinen on suunnitellut. Talo rakennettiin kahden aikuisen ihmisen tarpeisiin sopivaksi. Lasten muutettua
omilleen pariskunnalla oli mahdollisuus tehdä kodista juuri omien
toiveidensa mukainen.
”Talomme on hyvin selkeä ja linjakas, kestävillä ja laadukkailla materiaaleilla rakennettu. Kokonaisuus sisältää päärakennuksen autokatoksineen ja erillisen saunarakennuksen, jonne perhe ja ystävät
ovat aina tervetulleita. ”

Talo
Sauna
Varasto

Huoneistoala
108 m2
29 m2

Kerrosala
120,5 m2
36,5 m2
18,5 m2

Arkkitehti Susanna Kiiskisen suunnittelema Kotikontti on yksinkertaisista elementeistä koostuva
taloryhmä. Iso ja pieni kuutio, terassit ja seinäkkeet muodostavat pihapiirin, atriumpihan. Sisätilat
on ryhmitelty kaikille avoimeen yleiseen tilaan, joka avautuu valoisaan pihaan, sekä omaan yksityiseen, intiimiin puoleen. Talo on lopputulokseltaan todellakin hyvin perinteinen suomalainen koti.

www.mammuttikoti.fi/kotikontti  Facebook.com/kotikontti

KOTIKONTTI 2
4H

Selkeälinjaisen kodin sisäänkäynti sijaitsee talon päädyssä, valoisan sisäänveMyös kotikontti2 edustaa

+ KEITTIÖ

saksalais-suomalaisen arkkitehdin Susanna Kiiskisen mainiota tilasuunnittelua. Malli tarjoaa vaihtoehtoisen pohjaratkaisun kolmella makuuhuoneella ja erillisellä vierashuoneella ja wc:llä. Saunatilat

135 M2

ovat erillään kodin muista toiminnoista, huomaa kätevä kulku kylpyhuoneesta suoraan suojaiselle

HUONEISTOALA

takaterassille. Kodinhoito- ja tekniset tilat on puolestaan keskitetty erilleen talon toiseen päähän.
Olohuone ja keittiö ovat yhtä avointa tilaa, joka yhdessä suurien ikkunapintojen kanssa lisää tilavaiku-

152 M2

telmaa. Lisävarusteena olohuoneeseen voidaan toteuttaa liukulasiseinä, jolloin tilava terassi yhdistyy

KERROSALA

luontevasti osaksi sisätiloja. Tähän malliin voidaan myös kytkeä autotalli- tai katos tarpeiden mukaan




suunniteltuna. Pohjakuvan lisävarusteinen autokatosvarasto on kooltaan 11 m2.
































































































































































 
































 













KOTIKONTTI 3
4H

Kotikontti 3 edustaa saksalais-suomalaisn arkkitehdin Susanna Kiiskisen mainiota tilasuunnittelua.

+ KEITTIÖ

Muiden Kotikontti -mallien tavoin Olohuone ja keittiö ovat yhtä avointa tilaa, joka yhdessä suurien
ikkunapintojen kanssa lisää tilavaikutelmaa. Lisävarusteena olohuoneeseen voidaan toteuttaa liuku-

118 M2

lasiseinä, jolloin tilava terassi yhdistyy luontevasti osaksi sisätiloja. Päämakuuhuoneen yhteydessä

HUONEISTOALA

on tilava, erillinen vaatehuone. Kodin kaksi muuta makuuhuonetta ovat kätevän kokoisia. Saunatilat
sekä kodinhoitotilat ovat toisistaan erillään, näin kylpyhuone, sauna ja pukeutumistilat tarjoavat
harmonisen kokonaisuuden. Tähän malliin voidaan myös kytkeä autotalli- tai katos tarpeiden mukaan


suunniteltuna. Pohjakuvan lisävarusteinen autokatosvarasto on kooltaan 46,5 m2.



133 M2
KERROSALA





































































































































































 




























