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TA-ASUMISOIKEUS OY / Kabanovintie 18, 02400  Kirkkonummi 

RAKENNUSTAPASELOSTE   948������������
_______________________________________________________________________

RAKENTEET

Perustukset tehdään rakennepiirustusten mukaan, rakennukset  perustetaan 
maanvaraisesti betonianturoille. Rakennusten alapohjana on joko 
maanvarainen laatta tai tuulettuva kantava alapohja. Väli- ja yläpohjat ovat 
ontelolaattarakenteiset, vesikatteena on betonikattotiili. 

Julkisivut ovat kerrostaloissa tiililaattapintaisia betonielementtejä ja rivitaloissa 
puuverhoiltuja. Huoneistojen väliset seinät ovat betonirakenteiset, 
huoneistojen sisäiset väliseinät ovat  pääosin kipsilevyseiniä. 

Kerrostalojen A ja I sekä rivitalon G parvekkeet lasitetaan, lisäksi G-talon 
eteläpäätyyn rakennetaan meluesteaita. 

 IKKUNAT, OVET, KALUSTEET 

Asuntojen ikkunat ovat 3-kertaisia sisäänaukeavia tehdasmaalattuja puu-
alumiini-ikkunoita. Parvekkeiden ja terassien ovet ovat lasiaukollisia puu-
alumiiniovia.

Rivitaloissa asuntojen sisäänkäyntiovet ovat maalattuja, lämpöeristettyä. 
levypintaisia ovia. Kerrostaloissa A ja I asuntojen ja porrashuoneiden välinen 
ulompi ovi on viilupintainen ja sisäovi maalattu valkoinen. Asuntojen sisäovet 
ovat maalattuja laakaovia.

Komero- ja keittiökalusteet ovat tehdasvalmisteisia vakiokalusteita. 

SEINÄPINNOITTEET

Asuinhuoneiden seinät maalataan. Keittiöissä ala- ja yläkaappien väli 
laatoitetaan, suihkutilojen seinät laatoitetaan kauttaaltaan.  Löylyhuoneet 
paneloidaan.

KATOT
Asuinhuoneissa on ruiskutasoitetut tai tasoitetut, maalatut katot. 
Löylyhuoneiden ja pesuhuoneiden katot paneloidaan. 

PORTAAT
Kerrostalojen porrashuoneiden portaat ovat betonirakenteisia 
tehdasvalmisteisia elementtiportaita. Rivitalojen asuntojen sisäportaat ovat 
esivalmisteisia puuportaita, portaiden yläpäähän asennetaan lapsiportti. 

LATTIAPÄÄLLYSTEET

Asuinhuoneissa on laminaattilattiat. Pesu- ja löylyhuoneissa on keraaminen 
lattialaatta ja lattiarakenteessa on sähköinen mukavuuslämmitys, jota ohjataan 
kiinteistön sähkön kautta (kosteiden tilojen riittävä lämmitys tuotetaan 
vesikiertoisilla pattereilla).  Rivitaloasuntojen erillis-WC:n lattioissa on kostean 
tilan muovimatto. 

KONEET JA LAITTEET 



Liedet ovat 4-levyisiä vakioliesiä, lieden päällä on liesituuletin ja maustehylly-
kaappi.  Kylmäkalusteina asunnoissa jää-/pakastekaappi ja 4 h + k asunnoissa 
niitä on 2 kpl.  Huoneistoissa on myös mikrouunin, astianpesukoneen ja 
pyykinpesukoneen liitosvaraukset.  Löylyhuoneissa on sähkökiukaat. 

SÄILYTYSTILAT JA YHTEISTILAT 

Ulkoiluvälinevarastotilaa on kerrostalon A kellarissa ja paikoitusalueen 
piharakennuksessa.  Asuntokohtaiset lämpimät irtaimistovarastot ovat osittain 
kerrostalon A kellarissa ja osittain kerrostalon I 1. kerroksessa.  Molempien 
kerrostalojen sisäänkäyntikerroksessa on lisäksi varastotilat lastenvaunuille. 

Kuivaushuone ja pienpesula on kerrostalon A kellarissa ja toinen 
kuivaushuone on kerrostalon  I 1. kerroksessa. 

PIHATYÖT JA AUTOPAIKOITUS 

Pihatyöt istutus- ja leikkialueineen tehdään erikoissuunnitelmien mukaan.  
Pihatiet ja paikoitusalue ovat pääosin asfalttipintaisia. Kahdella paikoitus-
alueella on yhteensä 83 sähköpistokkeellista autopaikkaa, joista 4 autopaikkaa 
on invamitoitettua. 

KONETEKNISET TYÖT 

Kiinteistö liitetään kaukolämpöverkkoon. Taloissa on vesikiertoinen 
patterilämmitys, vakiotyyppiset vesikalusteet sekä koneellinen huoneisto- 
kohtainen ilmanvaihtojärjestelmä varustettuna lämmön talteenotolla.
Huoneistokohtaisen ilmanvaihtokoneen sähkönkulutus menee kiinteistön 
sähkömittarin kautta ja kaikki huoltotoimenpiteet tehdään kiinteistön toimesta. 

Kerrostaloihin A ja I asennetaan hissi sekä 1. kerroksen pääulko-ovien 
yhteyteen ovipuhelinjärjestelmä.  

Sähköasennukset käsittävät normaalin määrän valaistus- ja käyttöpisteitä sekä 
pistorasiat radiota, televisiota, puhelinta ja tietokonetta varten. 

ANTENNIJÄRJESTELMÄ JA LAAJAKAISTAYHTEYS

Kiinteistö liitetään kaapeli-tv verkkoon. Asuntoihin asennetaan ATK-verkko ja 
laajakaistayhteys tulee myös mahdolliseksi. 

HUOMAUTUS

Tämä rakennustapaseloste on lyhennelmä rakennusselityksestä.  Kohteen 
rakenteita ja materiaaleja voidaan vaihtaa toisiin samanarvoisiin. Tässä 
esitteessä olevat tiedot perustuvat laatimisajankohdan (heinäkuu 2009) 
suunnitelmiin.  Oikeudet piirustuksiin sekä tässä esitteessä olevien tietojen 
muuttamiseen pidätetään. 
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