
Keskipellonkatu 3
Kerava, Kaleva



T  E  E  M  A      
a r k k i t e h d i t   O y 
 
Oravannahkatori 1 
02120 Espoo 
Tel    +358 9 6215080 

TA-yhtymä Oy / Keskipellonkatu 3 
Kortteli 705 tontti 1 

ASUINHUONEISTOT 

A1  3 h+k+s  82,0 m2 

A2 2 h+k+s  61,5 m2 

A3 2 h+k+s  61,5 m2 

A4 3 h+k+s  82,0 m2 

B5 3 h+k+s  82,0 m2 

B6 2 h+k+s  61,5 m2 

B7 2 h+k+s  61,5 m2 

B8 3 h+k+s  82,0 m2 

C9 3 h+k+s  82,0 m2 

C10 2 h+k+s  61,5 m2 

C11 2 h+k+s  61,5 m2 

C12 3 h+k+s  82,0 m2 

D13 3 h+k+s  82,0 m2 

D14 2 h+k+s  61,5 m2 

D15 2 h+k+s  61,5 m2 

D16 3 h+k+s  82,0 m2 

E17 3 h+k+s  82,0 m2 

E18 2 h+k+s  61,5 m2 

E19 2 h+k+s  61,5 m2 

E20 3 h+k+s  82,0 m2 



YHTEISTILAT 

Lämmin piharakennus sisältäen: 

 Varasto 1 yhteensä 78m2 sisältäen 20 kpl huoneistokohtaiset irtaimistovarastot a 2,5m2 
sekä talovaraston 5m2. 

 Lämmönjakohuone ja sähköpääkeskus/antennijakamo yhteensä 14m2 

Kylmä piharakennus sisältäen: 

 Varasto 2, ulkoiluvälinevarasto 30m2 

 Varasto 3, ulkoiluvälinevarasto 30m2 



TA-Yhtymä Oy
Keskipellonkatu 3, Kerava

Lähde: OpenStreetMap.org
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TA-Yhtymä Oy / Keskipellonkatu 3  
 
Rakennustapaselostus 31.8.2015 
 
YLEISTÄ 
TA-Yhtymä Oy / Keskipellonkatu 3 koostuu 
viidestä kaksikerroksisesta pienkerrostalosta, 
joissa on yhteensä 20 huoneistoa. Kohteessa on 
yhteensä 10 kpl ensimmäisessä kerroksessa 
sijaitsevia 61,5 m2:n kaksioita ja 10 kpl 
kaksikerroksisia 82,0 m2:n kolmioita. 
 
Tontti sijaitsee Keravan Virrenkulman 
kaupunginosassa. Ajoneuvoliikenteen kulku 
tontille tapahtuu Keskipellonkadulta erillisen LPA-
tontin kautta. LPA-tontille on rakennettu jo 
aikaisemmin Keskipellonkatu 1:n pysäköinti-
paikat, ja nyt LPA-tontille rakennetaan 
Keskipellonkatu 3:n käyttöön 30 autopaikkaa sekä 
jätepiste. 
 
RAKENTEET 
Teräsbetoniset perustukset tehdään 
rakennepiirustusten mukaan. Rakennukset 
perustetaan betonipaaluille. Asuinrakennusten 
alapohjana on koneellisesti tuuletetut, kantavat 
ontelolaattarakenteiset alapohjat. Asuin-
rakennusten välipohjat ovat ontelolaatta-
rakenteisia. Yläpohjat ovat puurakenteisia. 
 
Huoneistojen väliset seinät ovat ensimmäisessä 
kerroksessa betonirakenteisia ja toisessa 
kerroksessa puurakenteisia. Huoneistojen sisäiset 
väliseinät ovat pääosin metallirankaisia 
kipsilevyseiniä. Pesuhuoneiden ja WC:iden 
seinissä käytetään märkätiloihin soveltuvaa 
rakennuslevyä, joka vesieristetään ja 
laatoitetaan. 
 
Ulkoseinät ovat puurakenteisia, lukuun ottamatta 
rakennusten päätyjä ensimmäisessä kerroksessa, 
jotka ovat sisäkuoreltaan betonielementti-
rakenteisia. Julkisivut ovat pääosin 
puupaneelipintaisia. 
 
Katot ovat harjakattoja ja vesikatemateriaalina on 
peltikate. 
 
 

IKKUNAT JA OVET 
Huoneistojen ikkunat ovat pääosin kolmilasisia 
sisään aukeavia kaksilehtisiä tehdasmaalattuja 
puu-alumiini-ikkunoita. Osa ikkunoista on 
kiinteitä puu-alumiini-ikkunoita, joita ei voi avata.  
 
Kaksioiden terassien ovet ovat yksilehtisiä 
ulosaukeavia ikkunaovia. Kolmioissa toisen 
kerroksen päädyissä olevat ns. ranskalaisten 
parvekkeiden ovet ovat käytännössä kiinteällä 
pitkäsalvalla varustettuja sisäänaukeavia puu-
alumiini-ikkunoita.  
 
Ikkunoissa ja ikkunaovissa on valkoiset 
sälekaihtimet. 
 
Pääsisäänkäyntien ulko-ovet ovat 
lämpöeristettyjä lasiaukollisia HDF-pintaisia 
puuovia. Huoneistojen sisäovet ovat maalattuja 
laakaovia. Saunanovet ovat kokolasiovia. 
 
TERASSIT JA RANSKALAISET 
PARVEKKEET 
Kaksioilla on katetut puurakenteiset 
maantasoterassit, joihin on käynti olohuoneesta. 
Kaksioiden terassit sijaitsevat rakennuksen 
pitkällä sivulla. Kaksioiden terassien välillä on 
puusäleikköaita.  
 
Kolmioilla on kattamattomat puurakenteiset 
maantasoterassit rakennusten päädyissä. 
Kolmioiden terassit sijaitsevat pääsisäänkäynnin 
yhteydessä. Kolmioiden päätyterassit on rajattu 
osittain puusäleikköseinäkkein.  
 
Terassitasoille on tarvittavat porrasaskelmat, 
mutta ei kaiteita eikä käsijohteita. Terassit on 
varustettu sähköpistorasioin. 
 
Kohteessa ei ole parvekkeita. Kolmioiden 
päädyissä toisessa kerroksessa on tuulettamiseen 
soveltuvat ns. ranskalaiset parvekkeet. 
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SEINÄPINNOITTEET 
Asuinhuoneiden seinät ovat pääosin maalattuja. 
Maalausta ei uloteta kiintokalusteiden taakse. 
Keittiöissä ala- ja yläkaappien väli sekä 
pesuhuoneiden ja WC:iden seinät ovat 
laatoitettuja. Löylyhuoneiden seinät ovat 
paneloituja. 
 
KATOT 
Ensimmäisen kerroksen kaksioiden 
asuinhuoneiden sisäkatot ovat pääosin 
ruiskutasoitettuja, ja osittain tasoitettuja ja 
maalattuja. Toisen kerroksen kolmioiden 
asuinhuoneiden sisäkatot ovat pääosin MDF-
kattopaneelia, ja osittain myös tasoitettuja ja 
maalattuja. Pesuhuoneiden, WC:iden ja saunojen 
katot on paneloitu puupaneelilla. 
 
LATTIAPÄÄLLYSTEET 
Asuinhuoneiden lattioissa on pääosin laminaatti. 
Laminaattia ei asenneta kiintokalusteiden alle. 
Pesuhuoneiden, WC:iden ja saunojen lattioissa on 
keraaminen laatta. Myös kaksioiden eteisten sekä 
kolmioiden kuistien lattiat ovat laatoitettuja. 
 
KALUSTEET, KONEET JA LAITTEET 
Keittiöiden kaapistojen ovet ovat maalattuja mdf-
levyovia, rungot valkoista melamiinilevyä. 
Työpöytätasot ovat laminaattia, tiskialtaat 
ruostumatonta terästä.  
 
Liedet ovat valkoisia neljällä valurauta-
keittotasolla varustettuja vakioliesiä. Lieden 
päällä on liesikupu ja maustehyllykaappi. Kylmä-
kalusteena on täyskorkea jää-pakastinkaappi. 
 
Huoneistoissa ei ole vakiona astianpesukoneita, 
mutta huoneistoissa on tilavaraus 60 cm leveälle 
astianpesukoneelle. Tilavarauksen paikalla on 
vakiona hyllyalakaappi. Keittiöissä on 
tilavaraukset myös mikroaaltouunille. 
 
Pesuhuoneessa tai WC:ssä on liitos- ja 
tilavaraukset asiakkaan pyykkikoneelle tai 
pesutornille. Ilmanvaihtokoje ja metalli-
rakenteinen pyykkikaappi sijaitsevat joko 
pesuhuoneessa tai WC:ssä. Ilmanvaihtokojetta 
ohjataan liesikuvusta. Löylyhuoneessa on 
sähkökiuas.  
 

Eteisten ja makuuhuoneiden komerokalusteiden 
ovet ja rungot ovat melamiinia. Eteistilassa on 
avonaulakko ilman kalusterunkoa ja ovia. 
 
Pesuhuoneissa ja WC:issä on pistorasialla ja 
valaisimella varustetut peilikaapit.  
 
LÄMMITYS, VESI, ILMANVAIHTO JA 
SÄHKÖ  
Kiinteistö liitetään kaukolämpöverkkoon. 
Huoneistoissa on vesikiertoinen patterilämmitys, 
vakiotyyppiset vesikalusteet sekä koneellinen 
huoneistokohtainen tulo- ja poistoilmanvaihto-
järjestelmä lämmön talteenotolla. 
Ilmanvaihtokojeet kytketään kiinteistön sähköön. 
Pesuhuone-, sauna- ja WC-tilojen lattioissa on 
sähköinen mukavuuslattialämmitys, joka 
kytketään kiinteistön sähköön. Eteistilojen 
laatoitetuissa lattioissa ei ole mukavuuslattia-
lämmitystä. Huoneistojen sähköasennukset 
käsittävät normaalin määrän valaistus- ja 
käyttöpisteitä sekä pistorasioita. Huoneistot 
varustetaan palovaroittimilla. 
 
PORTAAT 
Huoneistojen sisäiset asuntoportaat ovat 
vakiomallisia tehdasvalmisteisia puuportaita. 
 
ANTENNIJÄRJESTELMÄ JA LAAJA-
KAISTAYHTEYS 
Kiinteistö liitetään kaapelitelevisiojärjestelmään, 
eikä kohteeseen tule harava-antennia. 
Kiinteistössä on valmius laajakaistayhteyksiin. 
Asunnoissa on yleiskaapelointi, ja asukkailla on 
mahdollisuus omalla kustannuksellaan tehdä 
sopimus kiinteästä internet-liittymästä suoraan 
operaattorin kanssa.  
 
Niin sanottua ”perinteistä lankapuhelinta” ei ole 
siirrettävissä huoneistoon, koska operaattorit 
eivät enää toimita lankapuhelimen edellyttämiä 
kuparikaapeli-yhteyksiä uudisrakennuskohteisiin. 
 
SÄILYTYS- JA YHTEISTILAT 
Huoneistokohtaiset irtaimistovarastot sijaitsevat 
varastorakennuksessa 1, joka on erillinen 
sisäpihalla sijaitseva ns. puolilämmin 
varastorakennus. Ulkoiluvälinevarastot sijaitsevat 
varastoissa 2 ja 3, jotka ovat lämmittämättömiä ja 
jotka sijaitsevat myös sisäpihalla. 
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Tekniset tilat ovat varastorakennuksen 1 
päädyssä. 
 
PIHATYÖT JA PAIKOITUS 
Pihatyöt tehdään erikoissuunnitelmien mukaan. 
Leikkialue sijaitsee varastorakennusten välissä 
sisäpihalla. Jätepiste on pysäköintialueella.  
 
Kiinteistön käyttöön tulee yhteensä 30 
sähköpistokkeellista autopaikkaa, joista 15 on 
autokatoksissa ja 15 kattamattomilla 
maantasopaikoilla. Yksi maantasopaikoista on 
mitoitettu liikuntaesteisille. 
 
HUOMAUTUS 
Tämä rakennustapaselostus on lyhennelmä 
rakennusselostuksesta. 
 
Rakennuttajan hyväksynnällä kohteen rakenteita 
ja materiaaleja voidaan vaihtaa toisiin 
samanarvoisiin. Yksityiskohdissa valmis toteutus 
voi poiketa myyntiesitteen tiedoista.  
 
Asuin- ym. huoneisiin ja yhteistiloihin voidaan 
joutua tekemään, suunnitelmissa esitettyjen 
lisäksi, joitain talotekniikka-asennuksista johtuvia 
pienikokoisia kotelointeja.  
 
Rakennusmääräysten edellyttämistä talon 
ulkovaipan rakennepaksuuksista ja käytetyistä 
rakennusmateriaaleista johtuen emme voi taata 
matkapuhelinverkon kuuluvuutta sisätiloissa. 
 
Oikeudet piirustuksiin ja mittoihin sekä muiden 
tietojen muuttamiseen pidätetään. 
 



 


