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RAKENNUSTYYPPI 
Asuinrivitalo  
Asuinkerroksia: 2  
Asuntojen lkm: 13  
 
TONTTI 
Vuokratontti 
 

PERUSTAJAURAKOITSIJA  
Rakennusliike Tikirak Oy  
Kannistontie 2  
36220 Kangasala  
 

AUTOPAIKAT 
Jokaisella asunnolla on kaksi lämmityspistorasialla varustettua autopaikkaa. Toinen paikka on 
autokatoksessa. Asunnon yhteydessä olevan autopaikan lämmityspistorasia toteutetaan 
normaalipistorasialla, jolle ohjauskytkin asunnon tuulikaapissa.  Autokatokseen tulee varaus 
sähköauton lataukseen. Varaus toteutetaan siten, että normaalin autolämmityspistorasian tilalle on 
mahdollista vaihtaa lisätyönä 230V/16A/3,5 kW latausasema. 
 
ULKO- JA IRTAIMISTOVARASTOT 
Jokaisella asunnolla on oma ulkovarastotila asunnon läheisyydessä. Taloyhtiön hallintaan jää 
väestönsuojan lämmin varastotila.  
 
TV ja LAAJAKAISTA 
Kaapeli-TV. Valokuitu / CAT 6.  
 
POHJAT 
Alapohja: maanvarainen betonilaatta. Välipohjat: paikalla valettu massiivilaatta ja pintalattia. 
Vesikiertoinen lattialämmitys.  
 
VESIKATE  
Vesikatteena on kumibitumikermi.  
 
ULKOSEINÄT 
Ulkoseinät ovat paneeliverhottuja puuseiniä.  
 
HUONEISTOJEN VÄLISET SEINÄT 
Huoneistojen väliset seinät ovat betonielementtirakenteisia.  
 
KEVYET VÄLISEINÄT 
Asunnoissa kylpyhuoneen ja kodinhoitohuoneen seinät ovat kevytsorabetonia, muut kevyet väliseinät 
ovat pääosin puurunkoisia kipsilevyseiniä.  
 
PORTAAT  
Portaat ovat maalattuja puuportaita puukaiteella.  



 
PARVEKKEET 
Parvekkeet ovat puurunkoisia, parvekkeella pinnakaide.  
 
TERASSIT  
Terasseilla komposiittiterassilaudoitus koko asunnon leveydellä.  
 
PINTARAKENTEET 
Asuinhuoneissa on parketti- / tai laminaattilattiat valinnan mukaan, ruiskutasoitekatot ja maalatut 
seinät. Pesu- ja wc-tiloissa alaslasketut paneelikatot, laatoitetut lattiat ja seinät.  
 
KIINTOKALUSTEET 
Kalustesuunnitelmien mukaan. Ovet maalattu mdf. Pesuhuoneessa allaskaappi ja peilikaappi. WC:ssä 
valaistu peili. Asunnoissa A1-A6 ja B8-B13 on keittiö- ja olohuonetilan yhdistävä avara saarekekeittiö. 
Asunnossa B7 on erillinen keittiö ja ruokailutila.  
 
KODINKONEET 
Erillisuuni, tasoon upotettu liesitaso, jääkaappi, pakastin sekä astianpesukone. 
  
VARUSTEET 
Sälekaihtimet, verhokiskot. 5H-asunnoissa saunan lasiseinä ja pilarikiuas. 
  
LÄMMITYS 
Kaukolämpöverkkoon liitetty vesikiertoinen lattialämmitys.  
 
VESI 
Huoneistokohtainen kylmän ja lämpimän käyttöveden mittaus.  
 
SÄHKÖASENNUKSET 
Cat 6 kaapelointi, sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet.  
 
ILMANVAIHTO 
Lämmön talteenotolla varustettu asuntokohtainen koneellinen ilmanvaihto.  
 
PIHA-ALUEET 
Asfaltoidut pihaväylät. Muualla pintarakenteena nurmikko ja kivituhka. Leikkialueella turvahiekka. 
Pihavarusteet ja istutukset pihasuunnitelman mukaan. Keskitetty jätehuolto syväkeräysjärjestelmällä. 
  
YHTEISTEN ALUEIDEN JA TILOJEN HOITO 
Huoltoyhtiö.  
 
Tämä esittely perustuu 28.6.2018 käytettävissä olleisiin tietoihin. Esittelykuvat ovat suunnittelijan 
taiteellisia näkemyksiä, eivät alueen ja sen tulevien asuntojen yksityiskohtaisia kuvauksia. 
Rakentaja pidättää oikeuden tarkennuksiin / muutoksiin sekä oikeuden rakenteiden ja materiaalien 
osalta vaihtaa ne toisiin samanarvoisiin.  
 
Esittelykuvissa esiintyvät yksityiskohdat eivät kaikilta osin sisälly perushintaan. Kohteeseen on 
laadittu erillinen lisä- /muutostyöhinnasto. 


