ASUINKERROSTALO + RIVITALO
As Oy Helsingin Pulteri, Kivikontie 1, Helsinki

YLEISTÄ
Rakennuskohteet ovat 4-kerroksinen hisseillä varustettu kerrostalo sekä 2tasoinen rivitalo
Talot rakennetaan (3832 m2) tontille. Kerrostaloasunnot sijaitsevat kerroksissa 14 ja pientalossa kerroksissa 1-2
Piha-alue
Naapuriyhtiön kanssa yhteisellä piha-alueella sijaitsee leikki- ja oleskelualueet
Yhtiöllä on 5 autopaikkaa, jotka ovat osoitettu tietyille rivitaloasunnoille. Lisäksi
on mahdollista hankkia autopaikkoja viereisen yhtiön paikoitusalueelta.
Sisääntulopihatiet, ajotiet ja pysäköintipaikat sekä nurmialueet ja istutukset
toteutetaan pihasuunnitelman mukaisesti.
Yhteistilat
Kerrostalon 1-kerroksessa sijaitsevat irtaimistovarastot, talosauna sekä
kuivaushuone.
Rakenteet
Rakennuksen kantava runko on harkkorakenteinen ja välipohjat ovat
ontelolaattaa. Perustukset ovat betonirakenteisia ja alapohja on maanvarainen.
Ulkoseinät ovat harkkoa ja kellarikerroksen seinät ovat betonirakenteisia.
Julkisivut ovat pääosin rapattuja.
Vesikate on arkkitehtisuunnitelmien mukainen.
Väliseinät
Huoneistojen väliset seinät ovat harkkorakenteisia. Asuinhuoneiden väliseinät
ovat pääosin kipsilevyseiniä. Kosteiden tilojen seinät ovat harkkorakenteisia.
Parvekkeet ja ulkoterassit
Asunnoissa on arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti parveke tai terassi

Ikkunat, ovet ja parvekeovet
Porrashuoneen ikkunat ovat vakiomallisia kiinteitä tai sisään tai ulos aukeavia
tehdasmaalattuja metallirakenteisia ikkunoita.
Huoneistojen ikkunat ovat vakiomallisia kiinteitä tai sisään aukeavia
tehdasmaalattuja MSE-tyyppisiä puualumiini-ikkunoita. Karmin sisäpinnat ovat
valkoisia ja ulkopuite suunnitelmien mukainen. Ikkunoissa on sälekaihtimet.
Pääsisäänkäyntien ovet ovat metallirunkoisia. Huoneistojen porrastaso-ovet ovat
yksilehtisiä. Huoneistojen väliovet ovat laakaovia. Parvekeovi on 1 tai 2 -lehtinen
puualumiini-tai PVC-ovi.
Portaat
Porrashuoneen portaat ovat betonirakenteisia. Käsijohteet ovat maalattua
metalliputkea.
Lukitus
Kohteeseen laaditaan erillinen lukitussuunnitelma. Lukitusjärjestelmä on Abloy
Sento tai vastaava. Kohteessa ei ole ovipuhelinjärjestelmää.
Talotekniikka
Rakennus liitetään sähkö-, vesi ja viemäri- sekä maalämpöjärjestelmiin.
Huoneistoissa lämmitys on maalämmöllä toteutettu vesikiertoinen
lattialämmitys. Ilmanvaihtojärjestelmä on huoneistokohtaisella lämmön
talteenotolla varustetulla ilmanvaihtokoneella.
Rakennus on varustettu huoneistokohtaisella sähkön- ja veden mittauksella.
Rakennus liitetään valitun operaattorin tiedonsiirtoverkkoon. Palovaroittimet on
kytketty sähköverkkoon. Palovaroittimet asennetaan asuntoihin määräysten
mukaisesti sekä yleisiin tiloihin, kuten aulat ja varastot.
Sähkötyöt
Sähköasennukset käsittävät tavanmukaisen määrän valaistuspisteitä ja
sähkörasioita. Puhelin- ja tietoverkkojärjestelmä toteutetaan laajakaistayhteydet mahdollistavalla yleiskaapelointi-järjestelmällä.
ASUNTOJEN PINTAKÄSITTELYT, KALUSTEET JA VARUSTEET

Lattia
Huonelattiat ovat laminaattia. Pesuhuoneiden lattiat ovat laatoitetut.
Katto
Kattopinnat ruiskutasoitetaan. Levyrakenteiset kotelot ja kattopinnat tasoitetaan
ja maalataan. Pesuhuoneiden alakatot paneloituja.
Seinät
Huoneseinäpinnat ovat maalattuja. Pesuhuoneen seinäpinnat laatoitetaan.

Kalusteet ja kodinkoneet
Keittiö- ja komerokalusteet ovat tehdasvalmisteisia vakiokalusteita.
Keittiössä on uuni, liesitaso, liesikupu, jääkaappi-pakastin, yksiöissä jääkaappi
pakastelokerolla.
Kerrostaloasunnot varustetaan pesutornilla tai kuivaavalla pesukoneella.

Seinät: Maalattu
Katto: Maalattu
Varusteet: Puurakenteiset verkkokomerot
Ulkoiluvälinevarasto
Lattia: Maalattu betonilattia
Seinät: Maalattu
Katto: Maalattu
Varusteet: Pyörätelineet
Lastenvaunuvarasto
Lattia: Maalattu betonilattia
Seinät: Maalattu
Katto: Maalattu
Varusteet: Hylly ulkoleikkivälineille
Talosauna
Lattia: Laatoitus
Seinät: Puupaneeli
Katto: Puupaneeli
Kalusteet: Puulauteet, sähkökiuas, suihkusekoittajat varusteineen

YHTEISTILAT
Porrashuone
Lattia: Db-matto. Kellarissa maalattu betoni
Seinät: Maalattu
Katto: Maalattu- tai akustinen verhous
Portaat: Betoniporras, pinnakaide
Varusteet: Käsijohde ja kaide arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti tarvittaviin
kohtiin.

Irtaimistovarasto
Lattia: Maalattu betonilattia

Erillinen wc
Lattia: Laatoitus
Seinät: Laatoitus tai maalattu kipsilevy
Katto: Maalattu kipsilevy tai paneelikatto
Varusteet: Allas, peili, bideellä varustettu allashana
Tekniset tilat
Lämmönjakohuoneen lattioiden lattiapinnoitteena käytetään
polymeeri/epoksipinnoitetta tai vastaavaa.

HUOMAUTUKSIA

Lisä- ja muutostöistä tulee pyytää kirjallisesti tarjous rakennuttajalta. Tarjous
tulee hyväksyä kirjallisesti sovitun aikataulun mukaisesti.
Tämä rakennustapaselostus on ohjeellinen ja perustuu laatimisajankohdan
suunnitelmiin. Rakennuttaja varaa oikeuden muuttaa kohteen rakenteita ja
materiaaleja toisiin samanarvoisiin tai rakenteellisesti vastaaviin.
Huoneistoissa saattaa esiintyä kotelointeja, jotka poikkeavat
suunnitelmapiirustuksista. Koteloinnit, alas lasketut katot ja hormit tehdään LVIStekniikan vaatimassa laajuudessa.

Lisätiedot
Basso Building Systems Oy
Ruosilankuja 3
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Puhelin: 010 4233 780
info@bassotalo.fi

