
Rakennustapaseloste



Asunto Oy Tikkurilan Helmi muodostuu viisikerroksisesta (Talo A) sekä kolmikerroksi-

sesta (Talo B) kerrostalosta. A talossa on yhteensä 49 asuntoa. B talossa on yhteensä 

27 asuntoa. Yhtiöllä on 20 autopaikkaa, jotka myydään erillisinä osakkeina. Leikki-, 

viher- ja liikennealueet sekä jätehuoltopiste tehdään asemapiirustuksen mukaises-

ti. Väestönsuoja, irtaimistovarastot, ulkoiluvälinevarasto, pesutupa, kuivaushuone ja 

tekninen tila sijaitsee talon A kellarikerroksessa. taloyhtiön yhteissauna sijaitsee A 

talon ensimmäisessä kerroksessa. Jokaisella huoneistolla on oma irtainvarasto. Huo-

neistoissa on vesikiertoinen lattialämmitys.

Yhtiö sijaitsee Vantaalla Tikkurilan kaupunginosassa. Osoitteessa Orvokkitie 20, 

01300 Vantaa. Yhtiöllä on oma tontti. 

PERUSTUKSET  

Perustukset tehdään teräsbetonirakenteisina rakennesuunnitelmien mukaisesti. 

ALAPOHJA JA VÄLIPOHJA 

Alapohja on maanvarainen betonilaatta ja välipohja betonirakenteinen. Ala- ja väli-

pohjat toteutetaan rakennesuunnitelmien mukaisesti. 

JULKISIVUT Ulkoseinien pääasiallinen pintamateriaali on maalattu ja ruiskurapattu 

sandwich-elementti sekä talojen päädyissä tiili- tai tillilaattaverhous. Muut täydentä-

vät materiaalit tehdään julkisivusuunnitelmien mukaan.

VÄLISEINÄT Asuinhuoneiden kevyet väliseinät tehdään teräs- tai puurankaisina kip-

silevyseininä. Pesuhuoneiden sisäpuolinen levytys tehdään märkätilaan tarkoitetus-

ta levystä. Märkätilojen seinissä laatoituksen alla sertifioitu vesieristys. 

VÄLIPOHJAT Välipohjat ovat betonirakenteiset (ontelolaatat + pintavalu / tasoite) tai 

kotelolaatat.

YLÄPOHJAT Ontelolaatta + puurakenteinen ristikko.  

KATTO Kattomuoto on lapekatto, vesikatteena on bitumikermikate. 

PARVEKKEET, TERASSIPIHAT JA ASUNTOPIHAT Kaikissa asunnoissa on ranskalai-

nen parveke. Asiakas voi valita lisähinnasta, erillisen suunnitelman mukaisen parvek-

keen tai maantasolla olevissa asunnossa maaterassin. Parvekkeet tehdään puu- tai 

betonirakenteisina. Kaiteet ovat maalattuja teräspinnakaiteita.

SISÄPORRAS Portaat lepotasoineen ja luhtikäytävineen ovat betonirakenteisia läm-

mittämättömiä tiloja. Porrashuoneet maalattua betonia. Portaat varustetaan käsi-

johteella. 

HISSI Molemmissa taloissa on yksi konehuoneeton hissi.

ASUNTOJEN PINTARAKENTEET  

Lattiapinnat

KAKSIOT, KOLMIOT JA NELIÖ Eteisessä, olohuoneessa, makuuhuoneissa parvella 

ja keittiössä on laminaatti erikoissuunnitelman mukaisesti. Pesuhuoneessa on ke-

raaminen laatta erikoissuunnitelman mukaisesti.

YKSIÖT Eteisessä, olohuoneessa, parvella ja keittiössä keittiössä on laminaatti eri-

koissuunnitelman mukaisesti. Pesuhuoneessa on keraaminen laatta erikoissuunni-

telman mukaisesti.

Seinäpinnat

KAKSIOT, KOLMIOT JA NELIÖ Eteisessä, olohuoneessa, makuuhuoneissa parvella 

ja keittiössä on maalatut pinnat erikoissuunnitelman mukaisesti. Pesuhuoneen ja 

wc:n seinät laatoitetaan keraamisella laatalla, lattiasta alakattoon erikoissuunnitel-

man mukaan.  Keittiössä työpöydän yläpuolisessa kalusteväli erillisen kalustesuun-

nitelman mukaisesti.

YKSIÖT Eteisessä, olohuoneessa, parvella ja keittiössä on maalatut pinnat erikois-

suunnitelman mukaisesti. Pesuhuoneen ja wc:n seinät laatoitetaan keraamisella laa-

talla, lattiasta alakattoon erikoissuunnitelman mukaan.  Keittiössä työpöydän yläpuo-

lisessa kalusteväli erillisen kalustesuunnitelman mukaisesti.

Kattopinnat

KAKSIOT, KOLMIOT JA NELIÖ Olohuoneessa, keittiössä, makuuhuoneissa, parvella 

ja eteisessä ruiskumaalattu ontelolaatta tai kotelolaatta. Pesuhuoneessa on valkoi-

nen puupaneeli tai peltikatto. Työpiirustuksissa esitettyihin kohtiin tehdään alakatot 

ja koteloinnit maalatusta kipsilevystä.

YKSIÖT Olohuoneessa, keittiössä, parvella ja eteisessä ruiskumaalattu ontelolaatta 

tai kotelolaatta. Pesuhuoneessa on valkoinen puupaneeli tai peltikatto. Työpiirustuk-

sissa esitettyihin kohtiin tehdään alakatot ja koteloinnit maalatusta kipsilevystä.

OVET JA IKKUNAT Huoneistojen ulko-ovet ovat lämpöeristettyjä, peittomaalattuja 

vakio-ovia. Terassi- ja parvekeovet ovat sisään aukeavia lasiaukollisia puuovia, joiden 

ulkopuoliset osat ovat alumiiniverhottuja. Asuinhuoneistojen väliovet ovat huullettu-

ja tehdasmaalattuja laakaovia, joiden ovikarmit ja karmilistat ovat tehdasmaalattua 

puuta.  Ikkunoiden karmit ovat sisäpuolelta valkoisiksi peittomaalattuja. Ulkopuite on 

alumiinia ja karmi on verhottu ulkopuolelta alumiinilla.

Kalusteet, varusteet ja laitteet

ETEISET JA MAKUUHUONEET Erillisen kalustesuunnitelman mukaisesti.

KEITTIÖ Erillisen kalustesuunnitelman mukaisesti.

KODINKONEET Erillisen kalustussuunnitelman mukaisesti.

Pesuhuone ja WC erillisen kalustesuunnitelman mukaisesti.

Pesuhuoneessa on varaus pyykinpesukoneelle.



 TALOTEKNIIKKA

LÄMMITYS Lämmönlähteenä on maalämpö. Asunnoissa on lattialämmitys.

VESI JA VIEMÄRI Taloyhtiö liitetään HSY Veden vesi- ja viemäriverkkoon. 

Vesijohdot huoneistoissa ovat pääosin kupari- / muoviputkea. Näkyvät vesijohdot 

kromattuna.  

ILMANVAIHTO Asunnoissa on lämmöntalteenotolla varustettu huoneistokohtainen 

koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla. Keittiöissä on lisäksi liesikupu, jonka 

poistoilmamäärää voidaan säätää.

SÄHKÖ Taloyhtiö liitetään Vantaan Energian sähköverkkoon.

ANTENNI Yhtiö liitetään kaapeli-TV –verkkoon. 

TIETOLIIKENNE Asunnot varustetaan tietoliikenneyhteyksiä varten yleiskaapelointi-

järjestelmällä. Yhtiö tekee sopimuksen operaattorin kanssa tietoliikenneyhteyksistä. 

ULKOTILAT

Ajoneuvoliikennöitävät pihatiet ovat asfaltoituja, muut tiet kivituhkapintaisia piha-

suunnitelman mukaan. Autopaikat ovat asfaltoituja. Piha-alueelle rakennettavien 

portaiden määrä sekä tukimuurien yms. rakenteiden laajuus täsmentyy rakennus-

vaiheessa maaston mukaisesti.      

ULKOVARUSTEET JA ISTUTUKSET Jätehuolto toteutetaan syväkeräysjärjestelmällä 

(esim. Molok). Ulkovarusteet ja pihaistutukset tehdään erillisen pihasuunnitelman 

mukaisesti. 

HUOMIOITAVAA Tämä esite on laadittu ennakkomarkkinointivaiheessa ja myyjä va-

raa oikeuden muuttaa siinä annettuja tietoja. Asuntokaupan sisältö ja ehdot täsmen-

netään lopullisissa myyntiasiakirjoissa. Perspektiivikuvan tarkoitus on havainnollistaa 

kohteen ulkonäköä. Se ei ole suunnitelma- asiakirja ja saattaa yksityiskohdiltaan ja 

väreiltään poiketa lopullisesta rakennuksesta. Asunnoissa saattaa esiintyä vähäisiä 

alaslaskuja ja kotelointeja, joita ei ole merkitty esittelypiirustuksiin. Kalusteiden ja 

hormien mitoitus tarkistetaan työmaalla, ja niiden mitat saattavat vähäisessä määrin 

muuttua suunnitellusta. 


