
Kauppalantie 2
Helsinki, Haaga



Etelä-Haagan helmi, vanha Tiili-Elanto  
saneerataan asunnoiksi ja liiketiloiksi ja  
viereen rakennetaan kaunis, moderni asuin-
talo. Kauppalantie 2:n asunnot sijoittuvat 
erinomaiselle paikalle Vanhan Turun maan-
tien ja Kauppalantien kulmaan vehreässä 
Etelä-Haagassa. 

Kerrostalovaltainen Etelä-Haaga on kult-
tuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti  
ja maisemakulttuurillisesti merkittävä alue, 
josta löytyvät päivittäispalvelut ja koulut. 
Kohteeseen rakennetaan 14 korkealaatuista 
ja persoonallista asuntoa sekä kolme  
toimitilaa.

PERSOONALLINEN KOTI 
HISTORIALLISESSA YMPÄRISTÖSSÄ

Helsinki, Etelä-Haaga | Kauppalantie 2
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Persoonallista asumista

Arkkitehti Väinö Vähäkallion suunnittelema Elannon 
vanha asuin- ja myymälärakennus saneerataan korkea-
laatuisiksi asunnoiksi ja toimitiloiksi. Historian havinan 
voi aistia tässä kaksikerroksisessa, julkisivuiltaan suojel-
lussa kohteessa. Rakennuksen toiseen kerrokseen  
saneerataan neljä yksilöllistä asuntoa, jotka ovat pohja-
ratkaisultaan ja kooltaan erilaisia.

Upeita ullakollisia koteja

Avarissa ja valoisissa asunnoissa on kaikissa pieni kylpy-
huonesauna, sekä kolmioissa myös vaatehuone. Asun-
tojen erikoisuus on vinokattoinen ullakkotila, jota voi 
käyttää vaikkapa työhuoneena, tv-huoneena tai rau-
hallisena makuuhuoneena. Ullakolle pääsee asunnosta 
kätevästi sisäportaita pitkin. 

Varustetasoltaan korkealaatuisissa asunnoissa on mm. 
astianpesukone, keraaminen keittotaso sekä lämmön-
talteenottokoje. Asuntojen lattiat ovat parkettia. Pesu-
tiloissa on ajattomat, neutraalinväriset laatat niin sei-
nissä kuin lattioissakin sekä tila pesutornille. Kiinteistö 
on kaukolämpöverkossa, joten asukkaat voivat nauttia  
pesutiloissa vesikiertoisesta lattialämmityksestä ja 
muissa tiloissa vesikiertoisesta patterilämmityksestä.

Asunnoille kuuluu puolilämpimät irtaimistovarastot, 
jotka sijaitsevat rakennuksen kellarikerroksessa. Yhtei-
nen oleskelu- ja leikkialue sijoittuu istutusten keskelle 
tontin lounaisnurkkaan.
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asukkaat pääsevät nauttimaan arjen luksuksesta suurilla  
huoneistokohtaisilla terasseilla. Kaikki parvekkeet  
lasitetaan.

Modernit asunnot on varustettu astianpesukoneella, 
keraamisella keittotasolla ja lämmöntalteenottolait-
teella. Kylpyhuoneessa on tilavaraus pesukoneelle ja 
kuivausrummulle. Lattioissa pintamateriaalina käyte-
tään parkettia ja märkätilat laatoitetaan.  

Talon ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat lasten-
vaunu- ja ulkoiluvälinevarasto sekä kuivaushuone. 
Asuntokohtaiset irtaimistovarastot löytyvät 2. kerrok-
sesta. Kellarikerroksessa on autohalli. Yhteinen oleskelu- 
ja leikkialue sijoittuu tontin lounaisnurkkaan.

Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät rakennustapaselos-
teista, jotka on tehty erikseen saneeraus- ja uudiskoh-
teelle.

SIJAINTI JA PALVELUT

Leppoisa ja vehreä Etelä-Haaga

Kauppalantien asuntojen tuntumassa ovat niin Vihdin-
tie kuin myös Mannerheimintie, joilta pääsee keskus-
taan nopeasti julkisilla kulkuvälineillä. Raitiovaunu 10:n 
kääntöpiste on noin 300 metrin päässä ja Huopalahden  
rautatieasemalle on matkaa reilu kilometri. Lisäksi  
Etelä-Haagan läpi kulkee Helsingin sisäisiä busseja. 
Kaikki tarvittavat päivittäispalvelut kuten ruokakaupat,
apteekki, kirjasto ja kirkko löytyvät lähietäisyydeltä,  
kuten myös Haagan tori. 

Etelä-Haagassa on hyvä päiväkoti- ja koulutarjonta. 
Alueella on mm. Haagan peruskoulu, ruotsinkielinen 
alakoulu ja kaksi lukiota. Päiväkoteja on alueella useita.  
Nuoret lapsiperheet ja vanhemmat ihmiset suosivat 
aluetta rauhallisuuden, hyvien peruspalvelujen ja  
loistavien kulkuyhteyksien vuoksi. 

Etelä-Haaga on liikunnan harrastajien ja luontoa arvosta-
vien asukkaiden mieleen, sillä alue on kesäisin puutarha-
maisen vehreä ja puistoja on useita. Etelä-Haagassa on 
erinomaiset ulkoilumahdollisuudet esimerkiksi lenkkeili-
jälle tai koiran ulkoiluttajalle. Myös Talin urheilupuisto  
sijaitsee lähellä.

KAUPPALANTIE 2

Osoite: Kauppalantie 2, 00320 Helsinki

HUONEISTOTYYPIT, SANEERAUSOSA
2h+k+s+ullakko 59,0 m² + 18,0 m2 1 kpl
3h+k+s+ullakko 68,0 m2 + 6,0 m2 1 kpl
3h+k+s+ullakko 69,0 m2 + 6,0 m2 1 kpl
3h+k+s+ullakko 83,5 m2 + 13,5 m2 1 kpl

HUONEISTOTYYPIT, UUDISOSA
1h+kk+s +työh. 64,5 m2 1 kpl
2h+kk+s 60,5 m2 1 kpl
2h+k+s 67,5 m2 1 kpl
2h+kk+s 69,0 m2 1 kpl
3h+kk+s 81,0 m2 2 kpl
3h+k+s 90,5 m2 1 kpl
4h+k+s 111,5 m2 1 kpl
4h+k+s 131,0 m2 1 kpl
5h+kk+s 130,0 m2 1 kpl

Autopaikat: Yhteensä 11 kpl. Autohallissa on 9 paikkaa 
ja pihalla 2 paikkaa.

Erillisten rakennustapaselosteen mukaisesti säilytys-  
ja yhteistilat: Asuntojen irtaimistovarastot, talovarastot, 
lastenvaunu- ja ulkovälinevarasto sekä kuivaushuone. 
Leikki- ja oleskelu alue sijoittuu istutusten keskelle tontin 
lounaisnurkkaan.  

Arvioitu valmistuminen: 11/2016

Moderni uudiskohde

Vanhan Tiili-Elannon saneerauskohteen viereen samalle  
tontille rakennetaan uusi, viisikerroksinen kerrostalo.  
Uudisrakennuksen julkisivumateriaalina käytetään 
ruskeankirjavaa poltettua tiiltä, jolloin uusi rakennus 
ja vanha suojeltava rakennus muodostavat yhdessä 
eheän kokonaisuuden. Kerrostaloon tulee kymmenen 
uutta, modernia kotia. Talossa on viiden asuinkerroksen 
lisäksi maan alla sijaitseva puolilämmin autohalli, jossa 
on yhdeksän autopaikkaa. Autohalliin pääsee kätevästi  
hissillä asuinkerroksista. Uudisrakennus sijaitsee tontin  
pohjoisreunalla ja sivuaa tontin takareunan kaunista 
kalliorinnettä.

Taloon tulee erikokoisia, avaria ja viihtyisiä asuntoja.  
Asunnot vaihtelevat kooltaan 60,5 neliön kokoisista 
kaksioista 131-neliöisiin asuntoihin. Kaikissa asunnoissa  
on oma sauna ja lasitettu parveke, lukuun ottamatta 
ensimmäisen kerroksen asuntoa C 8, jossa on terassi. 
Talon erikoisuus ovat neljännen kerroksen kolme asun-
toa, jotka ovat kahdessa tasossa. Näiden asuntojen 
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Taova Oy
Kauppalantie 2, Helsinki

Sijaintikartta

Ammattikorkeakoulu

Ammattikoulu Siirtolapuutarha Golf-kenttä

Ruokakauppa/ostoskeskus

Yliopisto

Urheiluhalli/-puisto

TerveysasemaKirjasto

Peruskoulu Lukio
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Taova Oy
Kauppalantie 2, Helsinki

Huoneistoluettelo, vanha rakennus / asunnot
16.05.2016

Asunnot

Yhteistilat

Huoneisto Kerros Huoneistotyyppi Pinta-ala m² Pinta-ala yhteensä m2 Ullakon lattiapinta-ala m2

A2 2. 3h+k+s+ullakko 68,0 + 6,0 74,0 17,0

A3 2. 3h+k+s+ullakko 83,5 + 13,5 97,0 22,0

B6 2. 2h+k+s+ullakko 59,0 + 18,0 77,0 27,0

B7 2. 3h+k+s+ullakko 69,0 + 6,0 75,0 16,0

Tila Kerros Pinta-ala m²

Irtaimistovarasto A2 Kellari 16,0

Irtaimistovarasto A3 Kellari 16,5

Irtaimistovarasto B6 Kellari 18,0

Irtaimistovarasto B7 Kellari 18,0

Varasto Kellari 21,0

Varasto Kellari 5,5 – 7,0

Talovarasto Kellari 6,5

Talovarasto Kellari 7,2

Siivous Kellari 5,3

Tekninen tila Kellari 15,0

SPK Kellari 6,0

Kylmä varasto Ullkakko

Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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RAKENTEET 
Kohde on vuonna 1927 valmistunut katujulkisivuiltaan 
suojeltu peruskorjattava rakennus. Asuintilat sijaitsevat 
2. ja ullakkokerroksessa. Ensimmäisessä kerroksessa on 
toimistotiloja, yhteistilat sijaitsevat pääosin kellarissa.

Rakennuksen alapohjana on maanvarainen laatta ja  
väli- yläpohjien kantava rakenne on betonia. Kantavat 
ulko- ja sisäseinät ovat tiilirakenteisia. Rakennuksen  
vesikatto on puurakenteinen, vesikatteena tiilikate.

Vesikatto uusitaan kokonaan, muut rakenteet osittain  
rakennesuunnitelmien mukaan. Julkisivut ovat tiiltä. 
Huoneistojen ulkoseinät ullakolla sekä huoneistojen 
väliset seinät ovat teräsrankarunkoisia kipsilevyseiniä. 
Huoneistojen sisäiset väliseinät ovat pääosin kipsilevy-
seiniä (märkätiloissa märkätilaan soveltuvaa levyä).
Rakennuksessa ei ole hissiä.

IKKUNAT, OVET JA HUOLTOLUUKUT
Asuntojen ikkunat ovat 3-kertaisia avattavia puu-
ikkunoita, ullakkotilojen valoaukot ovat kiinteitä. Valo-
aukkojen pohjissa oleviin huoltoluukkuihin sekä A 2 ja 
B 7 ullakon päätyseinissä oleviin huoltoluukkuihin tulee  
lukot huoltoyhtiön lukitussarjaan (huollolla kulkuoikeus 
ullakkotiloihin). Kerrostaso-ovet ovat massiivipuupalo- 
ovia. Sisäovet ovat maalattuja laakaovia. 

SEINÄPINNOITTEET
Asuinhuoneiden seinät tasoitetaan ja maalataan. Maa-
lausta ei uloteta kiintokalusteiden taakse. Keittiöissä 
ala- ja yläkaappien väli on laatoitusta. Kylpyhuonesau-
nassa on panelointi, pesuhuoneiden seinät laatoitetaan.

KATOT 
Asuinhuoneissa on tasoitetut, maalatut kipsilevykatot. 
Pesuhuoneiden katot paneloidaan.

PORTAAT 
Asuntojen sisäportaat ullakkotilaan ovat jyrkkiä puu- 
tai teräsrunkoisia puuaskelmaisia parviportaita, portai-
den ylä- ja alapäähän asennetaan lapsiportti. Ullakko-
tiloihin on pääsy myös porrashuoneiden kautta.

LATTIAPÄÄLLYSTEET
Asuinhuoneissa on parkettilattiat. Kiintokalusteiden alle  
ei asenneta parkettia. Pesuhuoneissa on keraaminen 
lattialaatta. 

KALUSTEET, KONEET JA LAITTEET
Komero- ja keittiökalusteet ovat tehdasvalmisteisia  
vakiokalusteita. Keittiöiden kaapistojen ovet ovat mdf- 
rakenteiset, rungot valkoiset. Työpöydät ovat laminaat-
tia, tasoon upotetut pesualtaat ruostumatonta terästä. 
Komerokalusteet ovat melamiinia, valkoisia.

Liedet ovat 4-levyisiä tasoliesiä, lieden päällä on liesi-
kupu ja maustehylly-kaappi. Kylmäkalusteina on yleensä  
jää-/pakastinkaappi, yhdessä asunnossa on jää/viileä-
kaappi ja pakastinkaappi. Huoneistoissa on astian-
pesukone sekä mikrouunin ja pyykinpesukoneen 
liitos varaukset sekä tilavaraus kuivausrummulle. Pesu-
huoneissa on ns. kylpyhuonesauna esim. mallia Harvia 
Sirius, jossa on sähkökiuas. Ullakkotilaan asennetaan  
ilmalämpöpumpun sisäyksikkö joka kytketään asunnon 
sähköön.

LÄMMITYS, ILMANVAIHTO JA SÄHKÖ
Kiinteistö liitetään kaukolämpöverkkoon. Asuntojen  
pesuhuoneissa on vesikiertoinen lattialämmitys, muissa  
tiloissa pääosin vesikiertoinen patterilämmitys, ullakko-
tila lämpiää ilmanvaihdolla. Vakiotyyppiset vesikalus-
teet sekä huoneistokohtainen koneellinen tulo- ja 
poistoilmanvaihtojärjestelmä lämmöntalteenotolla. 
Huoneistokohtaisen ilmanvaihtokoneen sähkönkulutus  
menee kiinteistön sähkömittarin kautta. Sähköasennuk-
set käsittävät normaalin määrän valaistus- ja käyttö-
pisteitä sekä pistorasioita. 

ANTENNIJÄRJESTELMÄ JA LAAJAKAISTAYHTEYS
Kiinteistö liitetään Elisa-kaapelitelevisiojärjestelmään. 
Kiinteistössä on valmius laajakaistayhteyksiin. Asun-
noissa on yleiskaapelointi ja vuokralaisella on mahdolli-
suus tehdä omalla kustannuksellaan sopimus kiinteästä 
internet-liittymästä suoraan operaattorin kautta.

Taova Oy
Kauppalantie 2, Helsinki

Rakennustapaselostus, vanha rakennus / asunnot 
16.5.2016
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Niin sanottua perinteistä lankapuhelinta ei ole siirret-
tävissä asuntoon, koska puhelinoperaattorit eivät enää 
toimita lankapuhelimen edellyttämiä kuparikaapeli-
yhteyksiä uudis- ja perusparannuskohteisiin.

SÄILYTYS- JA YHTEISTILAT
Kellarikerroksessa on asuntojen puolilämpimät verkko-
seinäiset irtaimistokomerot. Kellarikerroksen huone-
korkeus on alle 1,9 metriä.

PIHATYÖT JA AUTOPAIKOITUS
Pihatyöt tehdään erikoissuunnitelmien mukaan.
Oleskelu- ja leikkialue sekä tomutusteline ja pyöräteli-
neet ovat yhteiskäytössä samalla tontilla sijaitsevan  
uudisrakennuksen kanssa. Uudisrakennuksen (jossa  
10 asuntoa) puolilämpimässä autohallissa on 9 auto-
paikkaa ja pihalla 2 lämpöpistokkeellista autopaikkaa. 
Yhteinen jätehuolto on järjestetty syväkeräysjärjestel-
mällä. 

MUUTOSTYÖT
Aikataulusyistä asiakkailla ei ole mahdollisuutta teettää 
muutostöitä rakennusaikana. Rakennuskohteen valmis-
tumisen jälkeen mahdollisista muutostöistä on sovittava 
etukäteen vuokranantajan kanssa.

HUOMAUTUS
Tämä rakennustapaseloste on lyhennelmä rakennus-
selostuksesta. Rakennuttajan hyväksynnällä kohteen  
rakenteita, materiaaleja ja pinnoitteita voidaan vaihtaa 
toisiin samanarvoisiin. Yksityiskohdissa valmis toteutus 
voi poiketa esiteaineiston tiedoista.

Asuin- ym. huoneisiin ja yhteistiloihin voidaan joutua 
tekemään, suunnitelmissa esitettyjen lisäksi, joitain  
talotekniikka-asennuksista johtuvia pienikokoisia kote-
lointeja sekä alaslaskettuja kattoja.

Tässä esitteessä olevat tiedot perustuvat laatimisajan-
kohdan (huhtikuu 2016) suunnitelmiin. Huoneisto-
pohjissa esitetyt mittakaavat ovat vain suuntaa-antavia.  
Oikeudet piirustuksiin ja mittoihin sekä muiden tietojen 
muuttamiseen pidätetään. 

Rakennusmääräysten edellyttämistä talon ulkovaipan  
rakennepaksuuksista, tiiveydestä ja käytetyistä raken-
nusmateriaaleista johtuen, emme voi taata matka-
puhelinverkon kuuluvuutta sisätiloissa.
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Taova Oy
Kauppalantie 2, Helsinki

Huoneistoluettelo, uudisrakennus
16.05.2016

Asunnot

Yhteistilat

Huoneisto Kerros Huoneistotyyppi Pinta-ala m² Materiaalit

C8 1. 2h+kk+s 60,5 Vaihtoehto 1

C9 1. 2h+kk+s 69,0 Vaihtoehto 2

C10 2. 3h+k+s 90,5 Vaihtoehto 1

C11 2. 3h+kk+s 81,0 Vaihtoehto 2

C12 3. 1h+kk+s+työhuone 64,5 Vaihtoehto 1

C13 3. 2h+k+s 67,5 Vaihtoehto 2

C14 3. 3h+kk+s 81,0 Vaihtoehto 2

C15 4 –  5. 4h+k+s 131,0 Vaihtoehto 1

C16 4 –  5. 4h+k+s 111,5 Vaihtoehto 2

C17 4 –  5. 5h+kk+s 130,0 Vaihtoehto 2

Tila Kerros Pinta-ala m²

Irtaimistovarasto 2. 40,4

Lastenvaunuvarasto 1. 5,0

Talovarasto 1. 5,0

Kuivaushuone 1. 13,7

Siivous + varasto 1. 4,6

Käytävä 1. 2,6

Ulkoiluvälinevarasto 1. 31,9

Sähkö/tele Kellari 6,0

Savusulku Kellari 7,2

Talovarasto Kellari 14,0

Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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RAKENTEET 
Perustukset tehdään rakennepiirustusten mukaan.  
Rakennus perustetaan maanvaraan betonianturoin.  
Rakennuksen alapohjana on kellarin autohallissa maan-
varainen laatta, väli- yläpohjat ovat pääosin ontelo-
laattarakenteiset. 

Julkisivut ovat pääosin puhtaaksimuurattua tiiltä, osin 
kuitusementtilevy-pintaisia. Huoneistojen väliset seinät 
ovat betonirakenteiset. Huoneistojen sisäiset väliseinät 
ovat pääosin kipsilevyseiniä (märkätiloissa märkätilaan 
soveltuvaa levyä).

IKKUNAT JA OVET
Asuntojen ikkunat ovat 3-kertaisia, sisäänaukeavia puu- 
alumiini-ikkunoita. Kerrostaso-ovet ovat puuviilupintai-
sia puupalo-ovia. Sisäovet ovat maalattuja laakaovia. 

PARVEKKEET JA TERASSIT
Asuntojen parvekkeet ovat pääosin betonirakenteiset. 
Parvekkeiden kaiteet ovat lasikaiteita. Maantasoasun-
non terassi on ilman kaiteita ja varustettu betonilaa-
toilla. Ylimmän kerroksen terasseilla on lasikaiteet  
ja kestopuuritilätasot. Kaikki parvekkeet on lasitettu ja 
varustettu kestopuuritilätasoilla, terasseja ei lasiteta. 
Eteläjulkisivun parvekkeilla ja maantasoterassilla on  
sivuttaissuunnassa liikuteltavat auringonsuojasäleiköt.

SEINÄPINNOITTEET
Asuinhuoneiden seinät on maalattu. Maalausta ei  
uloteta kiintokalusteiden taakse. Keittiöissä ala- ja ylä-
kaappien väli on lasilevyä tai laatoitusta. Löylyhuoneissa 
on panelointi. Kylpy- ja pesuhuoneiden sekä wc-tilojen 
seinät laatoitetaan.

KATOT 
Asuinhuoneiden katot on pääosin ruiskutasoitettu. 
Löyly-, kylpy- ja pesuhuoneiden katot paneloidaan, 
wc-tilojen katoissa kipsilevytys.

PORTAAT
Asuntojen C 15, 16 ja 17 sisäportaat ovat sivulankullisia 
avopuuportaita, porrasaskelmat massiivipuuta, puukai-

teet ja  -käsijohteet. Portaiden ylä- ja alapäähän asen-
netaan lapsiportti.

LATTIAPÄÄLLYSTEET
Asuinhuoneissa on parkettilattiat. Kiintokalusteiden alle  
ei asenneta parkettia. Löyly-, kylpy- ja pesuhuoneissa 
sekä wc-tiloissa on keraaminen lattialaatta. 

KALUSTEET, KONEET JA LAITTEET
Komero- ja keittiökalusteet ovat tehdasvalmisteisia  
vakiokalusteita. Keittiöiden kaapistojen ovet ovat mdf- 
rakenteiset, rungot valkoiset. Työpöydät ovat laminaat-
tia, tasoon upotetut pesualtaat ruostumatonta terästä. 
Komerokalusteet ovat melamiinia, valkoisia.

Keraaminen keittotaso ja erillisuuni, liesitason päällä  
on liesikupu ja maustehylly-kaappi. Kylmäkalusteena 
on jää-/pakastinkaappi. Huoneistoissa on astianpesu-
kone sekä mikrouunin ja pyykinpesukoneen liitosvarauk-
set sekä tilavaraus kuivausrummulle. Löylyhuoneissa 
on sähkökiukaat.

LÄMMITYS, ILMANVAIHTO, SÄHKÖ JA HISSIT
Kiinteistö liitetään kaukolämpöverkkoon. Asunnoissa 
on vesikiertoinen patterilämmitys ja vakiotyyppiset  
vesikalusteet. Märkätiloissa on lisäksi sähköinen muka-
vuuslattialämmitys kytkettynä kiinteistön sähköön.
Huoneistokohtainen koneellinen tulo- ja poistoilman-
vaihtojärjestelmä lämmöntalteenotolla ja isoimmissa  
asunnoissa C 15, 16 ja 17 LTO-koje on varustettu viilen-
nyksellä, nämäkin on kytketty kiinteistön sähköön. 
Sähköasennukset käsittävät normaalin määrän valais-
tus- ja käyttöpisteitä sekä pistorasioita. Rakennuksessa 
on hissi, jonka alin taso on kellarin autohallissa.

ANTENNIJÄRJESTELMÄ JA LAAJAKAISTAYHTEYS
Kiinteistö liitetään Elisa-kaapelitelevisiojärjestelmään. 
Kiinteistössä on valmius laajakaistayhteyksiin. Toimisto-
tiloissa on yleiskaapelointi ja vuokralaisella on mahdol-
lisuus tehdä omalla kustannuksellaan sopimus kiinteästä  
internet-liittymästä suoraan operaattorin kautta. Niin 
sanottua perinteistä lankapuhelinta ei ole siirrettävissä 
toimistoon, koska puhelinoperaattorit eivät enää toimita  
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Kauppalantie 2, Helsinki

Rakennustapaselostus, uusi rakennus
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lankapuhelimen edellyttämiä kuparikaapeliyhteyksiä 
uudis- ja perusparannuskohteisiin.

SÄILYTYS- JA YHTEISTILAT
Asuntojen lastenvaunu- ja ulkoiluvälinevarasto sekä 
kuivaushuone sijaitsevat 1. kerroksessa. Verkkoseinäi-
set irtaimistokomerot sijaitsevat 2. kerroksessa. Kellari-
kerroksessa on 9 autopaikan autohalli.

PIHATYÖT JA AUTOPAIKOITUS
Pihatyöt tehdään erikoissuunnitelmien mukaan. Oles-
kelu- ja leikkialue sekä tomutusteline ja pyörätelineet 
ovat yhteiskäytössä samalla tontilla sijaitsevan suojelu-
rakennuksen kanssa. Uudisrakennuksen (jossa 10 asun-
toa) puolilämpimässä autohallissa on 9 autopaikkaa ja 
pihalla 2 lämpöpistokkeellista autopaikkaa. Yhteinen  
jätehuolto on järjestetty syväkeräysjärjestelmällä. 

MUUTOSTYÖT 
Aikataulusyistä asiakkailla ei ole mahdollisuutta teettää 
muutostöitä rakennusaikana. Rakennuskohteen valmis-
tumisen jälkeen mahdollisista muutostöistä on sovittava 
etukäteen vuokranantajan kanssa.

HUOMAUTUS
Tämä rakennustapaseloste on lyhennelmä rakennus-
selostuksesta. Rakennuttajan hyväksynnällä kohteen  
rakenteita, materiaaleja ja pinnoitteita voidaan vaihtaa 
toisiin samanarvoisiin. Yksityiskohdissa valmis toteutus 
voi poiketa esiteaineiston tiedoista.

Asuin- ym. huoneisiin ja yhteistiloihin voidaan joutua 
tekemään suunnitelmissa esitettyjen lisäksi, joitain  
talotekniikka-asennuksista johtuvia pienikokoisia kote-
lointeja sekä alaslaskettuja kattoja.

Tässä esitteessä olevat tiedot perustuvat laatimisajan-
kohdan (maaliskuu 2016) suunnitelmiin. Huoneisto-
pohjissa esitetyt mittakaavat ovat vain suuntaa-antavia. 
Oikeudet piirustuksiin ja mittoihin sekä muiden tietojen 
muuttamiseen pidätetään. 

Rakennusmääräysten edellyttämistä talon ulkovaipan  
rakennepaksuuksista, tiiveydestä ja käytetyistä raken-
nusmateriaaleista johtuen emme voi taata matka-
puhelinverkon kuuluvuutta sisätiloissa.
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