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Rakennustapaselostus 
10.7.2009�

RAKENTEET

Rakennukset perustetaan rakennepiirustusten mukaisille betonipaaluille ja 
osittain maanvaraisille anturoille. Rakennusten alapohjana on väestönsuojassa 
maanvarainen laatta ja muualla tuulettuva, kantava alapohja. 

Julkisivut ovat pääosin puuverhoiltuja.  Vesikatteena on betonikattotiili. 

Huoneistojen väliset seinät ovat betonirakenteiset, huoneistojen sisäiset 
väliseinät ovat  pääosin kipsilevyseiniä. 

Välipohjat ja yläpohjat tehdään betonisista ontelolaatoista. 

 IKKUNAT, OVET, KALUSTEET 

Asuntojen ikkunat ovat 3-kertaisia sisäänaukeavia tehdasmaalattuja puu-
alumiini-ikkunoita.  Asuntojen sisäänkäyntiovet ovat maalattuja, 
lämpöeristettyjä, levypintaisia ovia ja sisäovet maalattuja laakaovia.  Komero- 
ja keittiökalusteet ovat tehdasvalmisteisia vakiokalusteita. 

SEINÄPINNOITTEET

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

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

PORTAAT
Ulkoportaat ovat betonirakenteisia tehdasvalmisteisia elementtiportaita.
Asuntojen sisäportaat ovat esivalmisteisia puuportaita, portaiden yläpäähän 
asennetaan lapsiportti. 

LATTIAPÄÄLLYSTEET

Asuinhuoneiden lattioissa on laminaatti.  Erillis-WC:ssä on kostean tilan 
muovimatto.  Pesuhuoneen ja löylyhuoneen  lattioissa on keraaminen laatta ja 
lattiarakenteessa on sähköinen mukavuuslämmitys, jota ohjataan kiinteistön 
sähkön kautta. 

KONEET JA LAITTEET 

Liedet ovat 4-levyisiä vakioliesiä, lieden päällä liesikupu ja maustehyllykaappi.  
Kylmäkalusteina asunnossa 6 on jää-/pakastekaappi ja varaus toista 
kylmälaitetta varten, muissa asunnoissa on kaksi jää/pakastekaappia. 
Huoneistoissa on myös mikrouunin, astianpesukoneen ja pyykinpesukoneen 
liitosvaraukset.  Löylyhuoneissa on sähkökiukaat.



   

SÄILYTYSTILAT JA YHTEISTILAT 

Asunnoilla on A-talon kellarissa verkkoseinäiset irtaimistokomerot.  Pihalla on 
yhteinen kylmä ulkoiluväinevarasto sekä jätekatos. 

PIHATYÖT JA AUTOPAIKOITUS 

Pihatyöt istutus- ja leikkialueineen tehdään erikoissuunnitelmien mukaan.  
Pihatiet ja pysäköintialue ovat kivituhkapintaisia. Kaikki 15 autopaikkaa ovat 
sähköpistokkeellisia.  Yksi autopaikka on inva-paikka. 

KONETEKNISET TYÖT 

Tekninen tila on A-talon kellarissa. 
Taloissa on vesikiertoinen patterilämmitys, vakiotyyppiset vesikalusteet sekä 
koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä.  Sähköasennukset käsittävät 
normaalin määrän valaistus- ja käyttöpisteitä sekä pistorasiat radiota, 
televisiota ja puhelinta varten. 

ANTENNIJÄRJESTELMÄ JA LAAJAKAISTAYHTEYS

Kiinteistöön asennetaan Elisa kaapeli-TV- järjestelmä ja asuntoihin asennetaan 
ATK-verkko, 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 ja mittoihin sekä tässä esitteessä olevien 
tietojen muuttamiseen pidätetään. 
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Muistiinpanoja         TA.fi



TA.fi

Espoon toimisto
Sinikalliontie 14
02630 Espoo

Puh (09) 5491 911
Fax (09) 5491 9320
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