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A   Yleistä 
 
Yhtiö 

TA-Asumisoikeus Oy/ Pläkkisepäntie 1 muodostuu viidestä 
kaksikerroksisesta kerrospientalosta. Uuden rakennustyypin 
erityispiirteenä ovat kaikkiin asuntotyyppeihin liittyvä 
asuntopiha sekä uudenlaiset asuntopohjat, joissa on tarjolla 
eri kokoisia asuntoja ja vaihtoehtoisia huoneistoratkaisuja. 
Asuntoja on yhteensä 19 kpl. 
 
Varastotilat sijaitsevat erillisissä piharakennuksissa. 
 
Tontille on osoitettu 29 autopaikkaa joista vähintään 19 kpl 
on sähköistetty. 
 

Asunnot 
Ensimmäisen kerroksen asunnot ovat pääsääntöisesti 
yksitasoisia 1-2h+k+s pienasuntoja taloa C lukuun ottamatta 
jossa on suuri yksitasoinen perheasunto.  
  
Toisen kerroksen asunnot edustavat uudenlaista 
huoneistotyyppiä jossa sisäänkäynti toisessa kerroksessa 
sijaitseviin asuintiloihin tapahtuu omalta asuntopihalta 
ensimmäisessä kerroksessa olevan asunnon sisäisen 
eteiskuistin kautta. Eteiskuisti liittyy normaalia rivitaloporrasta 
loivemmalla avoporrasyhteydellä toisessa kerroksessa 
sijaitseviin asuintiloihin. Kuistilta on näköyhteys keittiöön ja 
päinvastoin väljän porrasaukon kautta. 

 
 
B  Rakenteet 
 
Perustukset Rakennukset perustetaan betoniselle paalulaatalle 

rakennepiirustusten mukaisesti betonipaalujen varaan. 



 
Alapohja Asuinrakennuksissa on betonirakenteinen kantava 

maanvarainen alapohjarakenne. 
 
Ulkoseinät Rakennusten ulkoseinät ovat mineraalivillaeristeisiä, 

puurunkoisia ja ulkoverhouslaudalla verhoiltuja. Rakennusten 
päätyjen 1. kerroksen seinissä on teräsbetoninen 
sisäkuorielementti puurunkoseinän sisäpuolella. Kylmien 
ulkovarastojen seinät ovat eristämättömiä ja sisäpuolelta 
pintakäsittelemättömiä puuseiniä. 

  
Kantavat väliseinät Ensimmäisen kerroksen kantavat seinät ovat 

teräsbetonielementtiseiniä. Toisen kerroksen huoneistojen 
väliset seinät ja kantavat päätyseinät ovat puurakenteisia. 
Ensimmäisen kerroksen asunnoissa on näkyviin jäävä 
valkoiseksi maalattu betonitäytteinen pyöreä teräspilari 
suunnitelmien esittämässä paikassa (4-5h+k asunnossa 2 
kpl).  

 
Kevyet väliseinät Asuinhuoneiden kevyet väliseinät tehdään puu- tai 

teräsrunkoisina kipsilevyseininä. Kylpyhuoneiden 
laatoitettavissa seinissä on märkätilalevy ja toimittajan 
ohjeiden mukainen vedeneristys. 

 
Välipohja Välipohjien kantavana rakenteena on paikalla valettu 

teräsbetonilaatta. 
 
Yläpohja Yläpohja tehdään ristikkorakenteisena rakennepiirustusten 

mukaan, lämmöneristeenä on puhalluseriste ja vaadittavilla 
osilla levyeriste. 

 
Katto Rakennuksissa on harjakatto, vesikatteena pelti. 

Portaat Toiseen kerrokseen eteiskuisteilta johtavat asuntoportaat 
ovat suunnitelmien mukaisia tehdasvalmisteisia 
maalattuja/lakattuja puuportaita. Kaiteet ovat pääosin 
pystypinnakaiteita. 

Parvekkeet ja terassit  
 

Kaikilla toisen kerroksen asunnoilla on parveke sekä 
suunnitelmien mukainen puurakenteinen sisäänkäynti- ja 
oleskeluterassi.  
 



Ensimmäisen kerroksen asuntojen sisäänkäyntitasot kaikissa 
taloissa sekä talojen A ja B sisäänkäyntien yhteyteen liittyvät 
oleskeluterassit ovat joko puu- tai betonirakenteisia. 
 
Taloissa C, D, E ja F ensimmäisen kerroksen asuntojen 
pihan puolelle sijoittuvat erilliset terassit ovat maanvaraisia ja 
toteutettu painekyllästetystä puusta.  
 

 Ensimmäisen kerroksen pitkien sivujen terasseille sekä 
toisen kerroksen asuntojen parvekkeille voidaan toteuttaa 
tuuliautomatiikalla varustettu markiisikatos lisätyönä.   
  

 
C  Asuntojen pintarakenteet 
 
Lattiapinnat

A Olohuoneissa, keittiöissä, makuuhuoneissa, vaatehuoneissa 
ja eteisissä/eteiskuisteilla on laminaatti. Jalkalista on lattian 
sävyyn kuultokäsitelty mänty. 

 
B Kylpyhuoneissa, erillisissä wc-tiloissa, saunoissa ja 

kodinhoitotiloissa on yksivärinen keraaminen laatta.  
 
Seinäpinnat

A Olohuone, keittiö, makuuhuoneet, eteinen, vaatehuone, 
erillinen kodinhoitotila (asunto C9) maalattu.  

 
B Kylpyhuoneet laatoitettu kauttaaltaan keraamisella 

seinälaatalla. 
 
C Kodinhoitohuoneet ja erilliset wc tilat maalattu, pesualtaan 

tausta laatoitettu lasitetulla seinälaatalla.  
 
D Sauna paneloitu mäntypaneelilla. 

 
Kattopinnat

A Ensimmäisessä kerroksessa olohuone, makuuhuoneet ja 
eteinen katto ruiskutasoitettu, keittiö tasoitus ja maalaus tai 
ruiskutasoitus. Toinen kerros sisäverhouspaneeli  

 
B Vaatehuone maalattu 

 
C Kylpyhuone paneloitu. 

 
 



D  Ovet ja ikkunat 
 
 Asuinhuoneistojen ulko-ovet ovat hdf-levypintaisia 

perussävyihin maalattuja vakio-ovia. 
 
 Asuinhuoneistojen väliovet ovat huullettuja tehdasmaalattuja 

laakaovia. Ovikarmit ja karmilistat ovat valkoiset. 
 
 Terassin ja parvekkeen ovet ovat ulos aukeavia yksilehtisiä 

3-lasisia peittomaalattuja valkoisia puuovia. Karmit ja oven 
kehysosat ulkopuolelta alumiinia. 

 
 Asuntojen ikkunat ovat kolminkertaisia sisään aukeavia 

(MSE) ja osa kiinteitä (MEK) puuikkunoita. Ikkunat ovat 
peittomaalattuja, ulkopuite ja karmin ulkopinta 
peittomaalattua alumiinia. 

 
 
E  Varusteet ja laitteet 
 
Keittiö Keittiökalusteiden ovet ovat sileitä maalattuja mdf-ovia.  
 
 Työpöytätasot ovat laminaattipintaisia. 
 Pesupöytätasot ovat ruostumatonta terästä, ns. puolitoista-

altaisia. 
 
 Liedet ovat 60cm leveitä. Lieden yläpuolella sijaitsee 

liesituuletin, jonka yhteydessä ilmanvaihdon säätö. 
Keittiökalusteissa tilavaraus mikroaaltouunille ja 
astianpesukoneelle. 

 
 Kylmäkalusteena noin 180 cm korkea ja 60 cm leveä jää-

pakastinkaappi. 4h+k+s ja suuremmissa asunnoissa kaksi 
kylmäkalustetta. 

 
Eteinen Asunnoissa avonaulakot + säilytyskomerot suunnitelmien 

mukaan. Ensimmäisen kerroksen asunnoissa siivouskomero 
eteisessä. 

 
Asuinhuoneet Asuinhuoneissa vaatekomerot suunnitelmien mukaan. 
    
Vaatehuoneet Vaatehuoneissa vaatetangot ja hyllyt suunnitelmien mukaan.  
 
 
Kylpyhuoneet             



Kylpyhuoneissa valaisinpeilikaappi, suihkuverhokisko ja                    
pesuallas sekä wc istuin, pyykkikaappi ja ilmanvaihtokoje 
osassa asuntoja suunnitelmien mukaan.  

 
Kodinhoitohuone ja wc/kodinhoitohuone 
  
 Kodinhoitohuoneissa pyykkikaappi, valaisinpeilikaappi, 

pesuallas, pyykinpesukoneen vesipiste-, tila- ja 
sähköpistevaraus sekä osassa asuntoja ilmanvaihtokoje. 
Toisen kerroksen asuntojen wc-kodinhoitohuoneissa 
edellisten lisäksi wc-istuin ja siivouskomero. 

 
Erillinen wc Erillisissä wc tiloissa pesuallas ja wc-istuin suunnitelmien 

mukaan. 
 
Vesijohtokalusteet 
 Sekoittajat yksiotesekoittajia. Käsienpesualtaat ja wc-istuimet 

ovat valkoiset keraamiset. Bideesuihku wc istuimen 
yhteydessä. 

 
Ilmanvaihto 

Koneellinen asuntokohtainen liesikuvusta ohjattava lämmön 
talteenotolla varustettu tulo- ja poistoilmanvaihto. 

 
Lämmitys Lämmönlähteenä kaukolämpö. Lämmönjako asunnoissa 

termostaateilla varustetuilla vesikiertoisilla 
lämmityspattereilla. 

  
Kosteissa tiloissa sähkölattialämmitys kiinteistön sähköstä. 

 
Antennipisteet           Sähköpistekaavion mukaisesti.  
 
 
Puhelinpisteet           Sähköpistekaavion mukaisesti. 
  
 
 
F Yhteistilat 

Asunnon ulkopuoliset varastotilat sijaitsevat erillisissä 
rakennuksissa. Tontilla sijaitsee yksikerroksinen 
väestönsuojarakennus sisältäen huoneistokohtaiset lämpimät 
irtaimistovarastot kaikille asunnoille 2-2,5m2/asunto. Lisäksi 
tontilla sijaitsee 2kpl kylmiä yhteiskäyttöisiä 
ulkoiluvälinevarastoja. Naapuriyhtiöllä on kriisitilanteessa 
rasiteoikeus korttelin yhteiseen väestönsuojaan.  



  
G  Ulkotilat 

Asuntopihat ja sisäänkäynnit 
  

Kaikilla asunnoilla oma on huoneistokohtainen nurmettu 
asuntopiha, jonka kautta käynti asuntoihin tapahtuu. Pihat on 
rajattu toisistaan osin pensasistutuksilla. Asuntopihojen 
kulkuväylät ovat kivituhkapintaiset. 

 
Yhteisalueet  
 Yhteispiha-alueiden istutusalueet nurmea, pensas- tai 

puuistutusta pihasuunnitelmien mukaan. Autopaikat ja niille 
kadulta johtavat ajoväylät asfaltoitu, muut kulkuväylät ovat 
kivituhkapintaisia. Leikkialueella leikkivarusteet 
pihasuunnitelman mukaisesti, pintana luonnonsora.  

 
Autopaikoitus 
 Tontille ajon yhteydessä sijaitsee pysäköintialue, jossa on 

vähintään 19 kpl lämpöpistepaikkoja sekä 10 lisäpaikkaa.
 

Oikeudet muutoksiin pidätetään
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ASUNNOT 
 
Asunto Huoneistotyyppi Koko Kerros   

   
A1    2h+k+s  61,5m2 1.krs 
 
A2    2h+k+s  61,5m2 1.krs     
 
A3    3h+k+s  82,0m2 2.krs   
 
A4    3h+k+s  82,0m2 2.krs  
   
B5    1h+tk+s  46,0m2 1.krs 
 
B6    1h+tk+s  46,0m2 1.krs  
 
B7     4h+k+s  97,5m2 2.krs 
 
B8     4h+k+s  97,5m2 2.krs 
 
C9     5h+k+s  108,0m2 1.krs 
 
C10   3h+k+s  82,0m2 2.krs 
 
C11 4h+k+s  97,5m2 2.krs  
 
D12 2h+k+s  61,5m2 1.krs   
 
D13 2h+k+s  61,5m2 1.krs   
 
D14 3h+k+s  82,0m2 2.krs   
 
D15 3h+k+s  82,0m2 2.krs  
 
E16 2h+k+s  61,5m2 1.krs  
     
E17 2h+k+s  61,5m2 1.krs  
      
E18 3h+k+s  82,0m2 2.krs   
 
E19 3h+k+s  82,0m2 2.krs  
 
Yhteensä   1435,5m2 19 kpl    (KESKIPINTA-ALA 75,5m2) 
 

YHTEISTILAT   
Väestönsuojarakennus  
Väestönsuoja 74m2 sisältäen 19kpl huoneistokohtaiset häkkivarastot 2-2,5m2   
Lämmönjakohuone 7m2  Sähköpääkeskus 6m2  
Talovarasto väestönsuojassa 5m2   
Kylmät pihavarastot 2 kpl, yhteiskäyttöisiä pyörävarastoja a´15m2  
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