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Rakentaja pidättää mahdollisuuden muuttaa tämän esitteen tietoja ja piirustuksia sekä materiaalitoimittajia. Ostajan on tutustuttava myyntiasiakirjoihin ja vahvistettuihin suunnitelmiin kauppakirjan 
allekirjoittamisen yhteydessä. Tämä esite perustuu tilanteeseen 1/2018. Asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista annetun asetuksen nro 130/2001 mukainen esite on nähtävissä SRV:n asunto-
myynnissä ja esittelyssä. Tämän esitteen piirustukset ja mallinnokset ovat taiteilijan näkemyksiä ennen tarkennettujen suunnitelmien valmistumista ja voivat poiketa yksityiskohdiltaan toteutuvasta. 
Esitteeseen painetut värit ja mitat eivät välttämättä vastaa todellisuutta. Lopulliset yksityiskohdat määritellään myyntiasiakirjoissa. Tämän esitteen kuvat ovat eri materiaalitoimittajien kuvapankeista.
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Kulttuuria ja 
kaupunkielämää

Kuvittele tuore leipä aamupalapöydässä,  
kesäillan konsertti lähes takapihalla ja ren-
touttava iltakävely palkitulla kävelykadulla. 
Nauti uuden kotisi avaruudesta ja parvekkeen 
tuomasta lisätilasta. Vieraita odotellessa 
ehdit noutaa korvapuustit naapurissa  
sijaitsevasta kauppakeskuksesta.

Keravan ilme muuttuu merkittävästi tulevina 
vuosina, kun keskustan korttelit nousevat  
uuteen kukoistukseen. Kauppakeskus  
Karuselli ja viisi asuinkerrostaloa tuovat  
kävelykadun varteen tuulahduksen urbaa-
neista kaupunkikortteleista. Aikaa kestävää 
arkkitehtuuria, viimeisteltyjä katu- ja aukio- 
tiloja – viihtyisiä kohtaamispaikkoja.

Uusi, elävä keskusta-alue yhdistää palvelut 
ja asumisen ainutlaatuisella tavalla. Keskusta 
on aina ollut Keravan sydän. Pian se sykkii 
entistä voimakkaammin.
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Arkkitehdin puheenvuoro 
”Suunnitelmissa on pyritty korkeatasoiseen 
kerrostaloasumisratkaisuun. Toiminnalliset, 
muuntojoustavat, esteettiset, tekniset ja  
taloudelliset vaatimukset on ratkaistu tasa- 
painoisesti huomioiden kohteen arvokas 
säilyminen ja käytön aikaisen huoltotarpeen 
minimoiminen. Esteettömien asuntojen tila-
ratkaisuissa on napakka mitoitus, toimivuus ja 
kalustettavuus. Ratkaisuissa on huomioitu  
monipuolisten kalustusratkaisujen toteutumi-
nen siten, että asunnot soveltuvat eri-ikäisten 
ja eri elämäntilanteessa olevien asukkaiden 
muuttuviin tarpeisiin. Rakennuksen sisään-
käyntiin kiinnitetään erityistä huomiota: se 
juhlistaa asukkaille kotiintulon tapahtumaa.”

Hannu Jaakkola, arkkitehti SAFA
Auli Linerva, arkkitehti SAFA
Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy

Kauppakaari 12, 04200 Kerava
 
8 kerrosta
80 asuntoa

Asunto Oy 
Keravan Aleksinkaarre

1h+kt 30,5–31,5 m2

2(–3)h+kt 36,0–59,0 m2

3h+kt(+s) 61,0–82,0 m2

3–5h+kt+s 112,5 m2

4h+kt+s 94,5–106,0 m2

Katso tarkemmin s. 13.
Valmistuu viimeistään 15.10.2019.

Uusi kerrostalokoti  
on myös järkivalinta.  
Se tarjoaa helppoa ja  
huoletonta asumista  
pitkälle tulevaisuuteen.

Tervetuloa kotiin

Taiteilijan näkemys

Taiteilijan näkemys
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Sijainti ja palvelut

Aleksinkaarre sijaitsee uudessa keskustakorttelissa, 
viihtyisän kävelykadun varrella, lähellä kaikkia palvelu-
ja. Vieressä komeilee moderni kauppakeskus Karuselli 
– kaupunkilaisten uusi kohtaamispaikka ja oman olo-
huoneen jatke. Löydät sieltä kaiken tarvittavan arkeen 
ja juhlaan. 

Keravan sympaattinen pikkukaupunkielämä hurmaa 
aktiivisuudellaan. Kaupungissa riittää kivoja kulttuuri-
tapahtumia ja erilaista toimintaa pitkin vuotta. Siihen 
velvoittaa jo historian saatossa Keravalla asuneet  
suurmiehet, kuten Jean Sibelius, Akseli Gallen-Kallela, 
J. K. Paasikivi sekä Volmari Iso-Hollo.

Täällä on kaikki, mitä onnelliseen elämiseen tarvitaan. 
Mitä, jos vaihtaisit nykyiset neliösi toimivampiin?

Tuukka Laitila, rakennuttajainsinööri  
SRV Rakennus Oy

”Keravan kasvattina olen 
innoissani keskustassa  
tapahtuvasta muutok- 
sesta. On siistiä olla  
mukana rakentamassa 
uusia koteja ja kokonaista  
kaupunkimaisemaa.” 
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Karuselli

Vieressä sijaitseva kauppa-
keskus Karuselli on kaupunki-
laisten uusi kohtaamispaikka. 
Täältä löydät kattavat palvelut 
arjen tarpeisiin. Piipahda 
asioilla, tapaa tuttuja tai ren-
toudu kahvikupposen äärellä. 

Kaupat ja palvelut

Päivittäistavaroita ei tarvitse 
kaukaa hakea, sillä uusi  
kauppakeskus sijaitsee  
viereisessä korttelissa ja lähin 
iso marketti kävelymatkan 
päässä. Myös muut keskustan 
ravintolat, putiikit ja kulttuuri-
tarjonta ovat käden ulottuvilla. 

Luonto

Keravalla viher- ja ulkoilu- 
alueista pidetään hyvää huolta. 
Lähellä sijaitseva Aurinko-
mäki on keskustan vehreä ja 
viihtyisä kohtaamispaikka ja 
erilaisten tapahtumien näyttä-
mö. Keinukallion urheilupuisto 
houkuttelee luonnonläheisenä 
ja monipuolisena vapaa-ajan-
viettopaikkana.

Liikenneyhteydet

Sijainti Lahden- ja Tuusulan-
väylän välissä ja junaradan 
kupeessa tarjoaa loistavat 
yhteydet moneen suuntaan. 
Rautatieasemalle on lyhyt 
kävelymatka, ja junalla matka 
Helsingin keskustaan vie vain 
parikymmentä minuuttia.  
Vaivatonta, vai kuinka? 

S
ijainti ja p

alvelut

Päiväkodit ja koulut

Kävelymatkan päässä sijaitsee 
useampi päiväkoti, ala- ja ylä-
koulu sekä lukio. Myös Laurea- 
ammattikorkeakoulun Keravan 
toimipiste löytyy läheltä.

Aktiviteetit

Kerava-Sali on kaupungin kult-
tuurin kehto. Nauti vierailevista 
taiteilijoista tai paikallisista 
tähdistä. Ruumiinkulttuuria 
pääset harrastamaan läheises-
sä maauimalassa tai Kalevan 
urheilupuistossa. Naapurikun-
nan Tuusulanjärvi on aina oiva 
päiväretkikohde.
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Me luomme kehykset, 
jotta sinä voit muokata 
toiveittesi kodin

Jokaisella meillä on oma makumme ja tyylimme. 
Se mikä sopii sinulle, ei välttämättä sovi naapurille. 
Siksi olemme koonneet valmiiksi kolme erityylistä 
sisustuskonseptia: moderni, klassinen ja tren-
dikäs. Valitsetpa minkä tahansa, voit olla varma 
onnistuneesta ratkaisusta. 

Kun olet ajoissa liikkeellä, voit valita hintaan kuu-
luvista tai lisähintaisista vaihtoehdoista mieleisesi 
keittiö- ja kylpyhuonekalusteet, parketin sekä 
kosteiden tilojen laatoitukset. Oman maun mu-
kaan valitut pintamateriaalit ja kiinteät kalusteet 
antavat yhdistetylle keittiö-olohuoneelle viimeisen 
silauksen. 

Esittelemme vaihtoehdot erillisessä Interiors  
Sisustusvalinnat -esitteessä.

Suunnittelun lähtökohta 
on yksinkertainen:  
haluamme, että viihdyt 
uudessa kodissasi
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Huoneistopohjat

5H+KT+S, 112,5m2
Asunnot: A41, 8.krs

P

0 1 5m 20.10.2017

Sinulle suunniteltu 

Tämän päivän asunnoissa keittiö ja olohuone  
muodostavat yhtenäisen tilan – vanhan kunnon 
tupakeittiön tapaan. Avarat neliöt taipuvat  
monenlaisiin sisustusideoihin.

5H+KT+S, 112,5 m2 

Asunto A41

S
isustusvalinnat

Taiteilijan näkemys

Kuva suuntaa antava.
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Lyhyt matka 
Karuselliin

IHASTU JA VARAA TEE KAUPAT VALITSE MATERIAALIT
Kun olet löytänyt mieleisesi kodin, tee 
nimivaraus mahdollisimman pian. Se 
on voimassa noin viikon, mutta ei vielä 
sido sinua mihinkään. Nimivaraus antaa 
sinulle aikaa harkita elämäsi kauppaa.

Kaupanteon yhteydessä käymme läpi 
kaikki uuteen kotiin liittyvät asiakirjat. 
Kodin hinta muodostuu myyntihinnasta 
ja yhtiölainaosuudesta. Yhtiölainaosuu-
den voit maksaa pois valmistumisen 
yhteydessä kerralla tai osissa. Voit  
myös maksaa pääomavastiketta  
kuukausittain. 

Kun olet ajoissa liikkeellä, voit  
vaikuttaa kodin materiaalivalintoi-
hin. Saat silloin haluamasi tyylin 
mm. keittiön kaappeihin, välitilaan 
ja kylpyhuoneen kalusteisiin.

Kuljemme kanssasi koko matkan

Taiteilijan näkemys

10



Nauti uuden kodin 
tunnelmasta

TULE TUTUSTUMAAN MUUTA UUTEEN KOTIIN ASU HUOLETTA
Kutsumme sinut tutustumaan 
uuteen kotiisi ennen sen valmistu-
mista. Haluamme varmistaa, että 
kaikki on kuten sovittu, ja samalla 
opastamme kodin eri laitteiden 
käytössä. 

Vihdoinkin odotettu hetki. Toi-
mitamme sinulle muuttokirjeen 
noin kuukautta ennen h-hetkeä. 
Siinä kerromme asunnon valmis-
tumiseen ja muuttoon liittyvät 
olennaiset asiat. Tiedämme, että 
muutto saattaa stressata, mutta 
muistathan myös nauttia uudesta 
kodistasi.

Olemme apunasi myös muuton jäl-
keen ja varmistamme, että kodissasi 
on kaikki hyvin. Vuositarkastuksen 
yhteydessä käymme yhdessä läpi 
mahdolliset viat tai puutteet.
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Asemapiirros
Asunto Oy Keravan Aleksinkaarre
Kauppakaari 12, 04200 KeravaA
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Koontitiedot

K
oontitied

ot

Tonttitiedot Yhtiö omistaa 6330/16100 määräosan tontista, jonka pinta-ala on 5460 m2. Tontin 
 hallinnasta on sovittu hallinnanjakosopimuksessa. As Oy Keravan Aleksinkaarteen 
 kanssa samalle tontille tullaan toteuttamaan kolme asunto-osakeyhtiötä. Autopaikat 
 on sijoitettu tontille pihakannen alapuoliseen kaksikerroksiseen pysäköintilaitokseen, 
 jonka hallinnasta on sovittu hallinnanjakosopimuksessa.

Kaupunki Kerava

Kaupunginosa Keskusta

Tontin pinta-ala 5 460 m2

Tontin hallintaperuste Oma tontti

Kiinteistötunnus 245-4-100-15 

Asuntojen lukumäärä 80 kpl

Liiketilojen lukumäärä 2 kpl 

Asuinhuoneistoala yhteensä 4 483,5 m2

Huoneistotyypit 1h+kt   30,5–31,5 m2  24 kpl
 2h+kt   36,0–44,5 m2  20 kpl
 2–3h+kt   59,0 m2  1 kpl
 3h+kt   61,0–63,0 m2  7 kpl
 3h+kt+s   72,0–82,0 m2  19 kpl
 3–5h+kt+s  112,5 m2  1 kpl
 4h+kt+s   94,5–106,0 m2  8 kpl

 Yhteensä     80 kpl

Liiketilat 67,0–115,5 m2    2 kpl

Paikoitus 49 autopaikkaa, jotka myydään osakkeina. 6 vieraspaikkaa yhtiön hallinnassa.

Valmistuminen Valmistuu viimeistään 15.10.2019.

Arkkitehtisuunnittelu Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy.

Asemakaava Vahvistettu asemakaava. Lisätietoja ympäristöstä ja kaavoituksesta saa 
 Keravan maankäyttöpalveluista (puh. 09 294 91).
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Huoneistoluettelo
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A-porras 
Numero Tyyppi  Koko (m2)

1. krs
A1  1H+KT  31,5
A2  2H+KT  41,5

2. krs
A3  2-3H+KT  59
A4  1H+KT  31,5
A5  2H+KT  36
A6  3H+KT+S  76,5
A7  2H+KT  44,5

3. krs
A8  3H+KT+S  82
A9  2H+KT  43,5
A10  1H+KT  31,5
A11  2H+KT  36
A12  3H+KT+S  76,5
A13  2H+KT  44,5

4. krs
A14  3H+KT+S  82
A15  2H+KT  43,5
A16  1H+KT  31,5
A17  2H+KT  36
A18  3H+KT+S  76,5
A19  2H+KT  44,5

5. krs
A20  3H+KT+S  82
A21  2H+KT  43,5
A22  1H+KT  31,5
A23  2H+KT  36
A24  3H+KT+S  76,5
A25  2H+KT  44,5

6. krs
A26  3H+KT+S  82
A27  2H+KT  43,5
A28  1H+KT  31,5
A29  2H+KT  36
A30  3H+KT+S  76,5
A31  2H+KT  44,5

7. krs
A32  3H+KT+S  82
A33  2H+KT  43,5
A34  1H+KT  31,5
A35  2H+KT  36
A36  3H+KT+S  76,5
A37  2H+KT  44,5

8. krs
A38  3H+KT+S  82
A39  2H+KT  43,5
A40  1H+KT  31,5
A41  3–5H+KT+S  112,5
A42  2H+KT  44,5

A-porras  Yht.  2 204,5 m²

B-porras 
Numero Tyyppi  Koko (m2)

1. krs
B43  3H+KT  61
B44  1H+KT  31
B45  1H+KT  31,5
B46  1H+KT  30,5

2. krs
B47  3H+KT+S  72
B48  3H+KT  63
B49  1H+KT  31
B50  1H+KT  31,5
B51  4H+KT+S  106

3. krs
B52  3H+KT+S  72
B53  3H+KT  63
B54  1H+KT  31
B55  1H+KT  31,5
B56  4H+KT+S  106

4. krs
B57  3H+KT+S  72
B58  3H+KT  63
B59  1H+KT  31
B60  1H+KT  31,5
B61  4H+KT+S  106

5. krs
B62  3H+KT+S  72
B63  3H+KT  63
B64  1H+KT  31
B65  1H+KT  31,5
B66  4H+KT+S  106

6. krs
B67  3H+KT+S  72
B68  3H+KT  63
B69  1H+KT  31
B70  1H+KT  31,5
B71  4H+KT+S  106

7. krs
B72  3H+KT+S  72
B73  3H+KT  63
B74  1H+KT  31
B75  1H+KT  31,5
B76  4H+KT+S  106

8. krs
B77  3H+KT+S  72
B78  4H+KT+S  94,5
B79  1H+KT  31,5
B80  4H+KT+S  106

B-porras  Yht.  2279,0 m² 

Koko rakennuksen huoneistot yhteensä 4 483,5 m²
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Piirustusmerkinnät

P
iirustusm

erkinnät

Jääkaappipakastin

Tilavaraus toiselle  
kylmäkalusteelle

Keittotaso ja uuni

Astianpesukone

Tilavaraus mikrolle

Keittiön pesuallas sekä  
ala- ja yläkaapit

Kodinhoitohuoneen yläkaapit, 
työskentelytaso ja alakaapit

Tilavaraus pyykinpesukoneelle ja 
kuivausrummulle

Pesuallas

WC-istuin

Suihku ja suihkuseinä

Suihku ja suihkuverho

Saunan kiuas

Pyykkikomero

Siivouskomero

Tankokomero

Hyllykomero

Vaatekomero liukuovilla

Liukuovi

Kynnyksellinen ovi

Kynnyksetön ovi

Hormi

Katon alaslasku, kotelo tai kattopalkki

Parvekkeen vedenpoistoputki

Pyörätuolin kääntösäde 1 300 mm

Piirustusmerkinnät

siivouskomero

tankokomero

hyllykomero

jääkaappipakastin

keittotaso ja uuni

astianpesukone

tilavaraus mikrolle

keittiön pesuallas sekä 

kodinhoitohuoneen yläkaapit,

tilavaraus pyykinpesukoneelle ja kuivausrummulle

pesuallas

wc-istuin

suihku ja suihkuseinä

saunan kiuas

kynnyksellinen ovi

hormi

katon alaslasku, kotelo tai kattopalkki

vaatekomero liukuovilla

SK

kynnyksetön ovi

tilavaraus toiselle kylmäkalusteelle

pyykkikomero
PY

(JK/PK)

APK

(MU)

ala- ja yläkaapit

(PPK/KR)

suihku ja suihkuverho

parvekkeen vedenpoistoputki

pyörätuolin kääntösäde 1300mm

liukuovi

työskentelytaso ja alakaapit

20.10.2017
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Alustava rakennustapaseloste  
18.10.2017

Asunto Oy Keravan Aleksinkaarre

Kaupunginosa  Kerava, 4. keskustan kaupunginosa
Kiinteistötunnus 245-4-100-15
Osoite   Kauppakaari 12, 04200 Kerava
Tontti   Kortteli 100, tontti 14 määräosin

Yleistä yhtiöstä

Yhtiö omistaa 6330/16100 määräosan 
tontista, jonka pinta-ala on 5460 m2. 
Tontin hallinnasta on sovittu hallinnan- 
jakosopimuksessa.

Lisätietoja ympäristöstä ja kaavoituksesta 
saa Keravan kaavoitus- ja liikennejärjeste-
lypalveluista tai rakennusvalvonnasta.

Yhtiö muodostuu yhdestä kaksiportaises-
ta 8-kerroksisesta kerrostalosta, joissa 
on yhteensä 80 asuntoa ja kaksi liiketilaa. 
Autopaikat on sijoitettu yhtiöiden tontille 
pihakannen alapuoliseen kaksikerroksi-
seen pysäköintilaitokseen, jonka hallinnas-
ta on sovittu hallinnanjakosopimuksessa.
Yhteistilat ja taloyhtiön tekniset tilat sijait-
sevat pohjakerroksissa.

Asuinrakennus rakennetaan rakennus- 
lupahakemuksen jättöpäivän 21.7.2017 mu-
kaisten viranomaismääräysten mukaisesti.

Rakenteet

Perustukset 
Rakennukset perustetaan rakennepiirus-
tusten mukaisesti pääosin lyönti-porapaa-
luilla tai maanvaraisesti murskekerroksen 
varaan.

Alapohja 
Alapohja on ontelolaattarakenteinen tai 
maanvarainen laatta.

Välipohjat 
Välipohjat ovat pääosin ontelolaattaraken-
teisia, porrastasot massiivilaattoja.
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Yläpohja 
Yläpohja on ontelolaattarakenteinen. 
Lämmöneristeenä on kevytsora tai 
mineraalivilla.

Katto 
Vesikatto on pulpettikatto. Vesikatteena 
käytetään sileää tummaa peltiä.

Ulkoseinät 
Ulkoseinät ovat betonielementtirakentei-
set, julkisivut ovat pääosin rapattuja.

Huoneistojen väliset seinät
Huoneistojen väliset seinät ovat teräs- 
betonielementtejä.

Kevyet väliseinät 
Asuinhuoneiden kevyet väliseinät ovat 
kipsilevypintaisia teräsrankaseiniä. 
Pesuhuoneiden ja saunojen seinät  
tehdään märkätilakipsilevystä.

Parveke 
Teräsbetonielementtirakenteinen, jossa 
lattia on hienopestyä betonia ja katto har-
jattua betonia. Sivuseinä on ulokeparvek-
keissa kevytrakenteinen. Parvekekaiteet 
ovat metallirunkoisia lasikaiteita. Asunto-
parvekkeet lasitetaan.

Portaat ja porrashuoneet
Porrassyöksyt ovat mosaiikkibetoniportai-
ta. Porrashuoneissa on automaattiovilla
varustetut asuintalohissit.

Asuntojen pintarakenteet

Lattiapinnat 
Parketti: Olohuone, makuuhuoneet, keittiö, 
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eteinen ja vaatehuone. Parkettia ei asen-
neta kiinteiden kalusteiden alle.

Keraaminen laatta: Löylyhuone, pesu- 
huone, WC ja kodinhoitohuone. Asenne-
taan myös kiinteiden kalusteiden alle.

Seinäpinnat 
Maalaus: Olohuone, makuuhuoneet, 
keittiö, eteinen ja vaatehuone. Pinnoitteita 
ei uloteta kiinteiden kalusteiden taakse.

Laatoitus: Pesuhuone, WC ja kodinhoito-
huone laatoitetaan lattiasta alakattoon 
asti, myös kiinteiden kalusteiden taakse. 
Keittiön työ- ja pesupöytien taustat laatoi-
tetaan kaapistojen väliltä.

Vaakapanelointi: Löylyhuone

Kattopinnat 
Ruiskutasoitus: Olohuone, keittotila, vaate-
huone ja makuuhuoneet. 

Tasoite + maalaus: Keittiö ja eteinen.

Panelointi: Löylyhuone, pesuhuone, WC ja 
kodinhoitohuone.

Piirustuksissa merkittyihin kohtiin tehdään 
kipsilevyrakenteiset alakatot ja koteloinnit,
jotka tasoitetaan ja maalataan.

Ovet

Asuntojen porrashuoneovet ovat puuviilu-
pintaisia osastoivia ovia. Asuinhuoneisto-
jen väliovet ovat huullettuja tehdasmaalat-
tuja laakaovia. Oven karmit ja karmilistat 
ovat puuta. Ovipainikkeet, kilvet ja vääntö-

nupit ovat kromattuja. Osa asuinhuoneis-
tojen väliovista on liukuovia.

Parvekeovi on sisään- ja ulosaukeava lasi-
aukkoinen puuoviyhdistelmä. Oven ulko-
puoliset osat ovat alumiiniverhottuja.

Saunanovi on kokolasiovi.

Ikkunat

Asuntojen ikkunat ovat kolminkertaisia 
sisään aukeavia puualumiini-ikkunoita 
(MSE).

Ikkunapainikkeet ovat kromattuja. Ikku-
noissa ja parvekeovissa on sälekaihtimet.

Varusteet ja laitteet

Kalusteet, komerot ja huonekomerot ovat 
tehdasvalmisteisia kiintokalusteita. Osa 
komeroista on varustettu liukuovin. Osas-
sa huoneistoja on vaatehuone. 

Asuinhuoneet varustetaan kaksiosaisilla 
ikkunaverhokiskoilla.

Keittiö 
Keittiökalusteiden ovet ovat tehtaan 
vakiomalliston mdf-ovia.

Laminaattipintaiseen työtasoon on upo-
tettu 1-altainen pesuallas, joka on ruostu-
matonta terästä.

Keittiössä on 60 cm leveä induktiokeitto-
taso, jonka alla on erillinen kalusteuuni.
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Asunnoissa on jääpakastinkaappi. 3h+kt 
asunnoissa on varaus toiselle kylmäko-
neelle. 4h+k asunnoissa on jääkaappi ja 
pakastinkaappi.

Keittiössä on 60 cm tai 45 cm leveä  
integroitu astianpesukone sekä mikro- 
aaltouunivaraus.

Pesuhuone 
Pesuhuoneessa on allas, allaskaappi ja sen 
yläpuolella peilikaappi. Kalusteet ovat
kosteuden kestävää kalustelevyä. Suihku-
seinä on pohjakuviin merkityissä kohdissa.
Pesuhuoneessa on pyykinpesukoneliitäntä 
sekä varaus pesutornille.

Vaatehuone 
Osassa asuntoja on vaatehuone. Vaate-
huoneessa on hyllyt ja vaatetanko.

Asuntosauna 
Osassa asuntoja on sauna. Laudetasot ja 
askelmat ovat tervaleppää, tukirakenteena
höylätty havupuu.

LVIS-tekniikka

Vesijohdot
Vesijohtojen rungot tehdään kupariputkis-
ta. Nousujohdot on sijoitettu pääosin
valmiselementteihin. Näkyvät kytkentäjoh-
dot vesikalusteille ovat märkätiloissa pin-
ta-asennettuja kromattuja kupariputkia. 
Keittiöiden vesikalusteiden kytkentäjoh-
dot ovat pääosin suojaputkiin sijoitettua 
pex-muoviputkea. Asunnoissa on huoneis-
tokohtainen kylmän ja lämpimän veden 
mittaus (ei kaukoluentaa).

Vesijohtokalusteet 
Tiski- ja pesuallashanat ovat kromattuja 
yksiotehanoja. Pesutilojen suihkut ovat
termostaattihanoja. Asuntojen pesualtaat 
ja WC-istuimet ovat saniteettiposliinia.
WC-istuimien asennuskiinnitys tehdään 
liimalla.

Viemärit
Jäte- ja sadevesiviemärit liitetään kun-
nalliseen viemäriverkostoon. Sisätiloissa 
käytetään viemäreinä muoviviemärijärjes-
telmää. Osa viemäreistä on valurautavie-
märeitä. Pystyviemärit on sijoitettu yleen-
sä esivalmiste-elementteihin.

Ilmanvaihto 
Asunnossa on lämmön talteenotolla varus-
tettu keskitetty koneellinen tulopoistoil-
manvaihtojärjestelmä. Ilmanvaihtokone-
huone sijaitsee rakennuksen katolla.

Lämmitys 
Rakennukset liitetään Keravan Energian 
kaukolämpöverkostoon. Lämmön jakelu 
tapahtuu vesikiertoisena patterilämmityk-
senä. Pesuhuoneissa on vesikiertoinen
mukavuuslattialämmitys.

Sähkötyöt 
Kiinteistö liitetään Keravan Energian 
sähköverkkoon pienjänniteliittyjänä. 
Kiinteistöön asennetaan pää- ja nousu-
johdot sähköistyksen toteutusta varten. 
Asuntojen nousujohdot asennetaan 
valmis elementteihin. Huoneistojen kannel-
liset ryhmäkeskukset on asennettu yleen-
sä eteistiloihin. Sähköpisteiden määrät ja 
ohjeelliset sijainnit selviävät asuntojen
myyntipohjien sähköpiirustuksista.
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Antennipisteet 
Antennijärjestelmän verkko toteutetaan 
tähtiverkkona. Antenniliitin rasioita tulee 
yksi kpl/asuinhuone ja olohuoneessa kaksi 
kpl asuntojen myyntipohjien sähköpiirus-
tusten mukaisiin ohjeellisiin paikkoihin. 

Yhtiö liitetään kaapeli-TV-verkkoon.

Yleiskaapelointijärjestelmä
Asuntokohtainen nousukaapelointi raken-
netaan huoneistokohtaisesti Cat 6- ja
kuitukaapeleilla. Sisäverkko rakennetaan 
Cat 6 -kaapeleilla. Puhelin-/tietoliikenne
pistorasioina käytetään atk-rasialiittimiä 
(RJ45). Yksi kaksoisrasia/asuinhuone ja
olohuoneessa kaksi kaksoisrasiaa.

Tietoliikenne 
Asunto varustetaan laajakaistayhteydet 
mahdollistavalla datakaapeloinnilla.
Liittymäpalvelusta tehdään yhtiön puoles-
ta sopimus Elisa Oyj.n kanssa.

Palovaroittimet 
Palovaroittimia asennetaan asuntoihin 
1 kpl/60 m2/krs.

Ovipuhelimet 
Asunnoissa on ovipuhelimet.

Yhteistilat

VSS/Irtaimistovarastot, ulkoiluväline- 
varastot, kuivaushuoneet sekä yhtiön  
tekniset tilat sijaitsevat rakennuksen  
kellarikerroksessa. Myös pihakannen 
tasossa on lastenvaunuvarasto- ja ulkoilu-
välinevarastotiloja.

Jätehuone sijaitsee samalla tontilla Asun-
to Oy Keravan Aleksinhuipun tiloissa ja on 
sen kanssa yhteinen. Jätehuoneen käytös-
tä ja hallinnasta on sovittu hallinnan- 
jakosopimuksessa.

Yhtiön piha-alueet

Yhtiö jakaa piha-alueet hallinnanjakosopi-
muksen mukaisesti. Ajoneuvoilla liikennöi-
tävät alueet ovat asfaltoituja, kivettyjä tai 
kivituhkapintaisia. Pihalla kulkutiet pääl-
lystetään kivituhkalla, asfaltilla, betoniki-
veyksellä tai betonilaatalla ja leikkipaikat 
ovat turvahiekka- tai turva-alustapintaisia.

Autopaikoitus 
Yhtiön autopaikat on sijoitettu pihakannen 
alapuoliseen kaksikerroksiseen kylmään
pysäköintihalliin. Autopaikat varustetaan 
lämmityspistein. Osa autopaikoista on
ensisijaisesti tarkoitettu INVA-pysäköin-
tiluvan haltijoille. Autopaikat sijaitsevat 
tontilla ja niiden käytöstä sekä hallinnasta 
on sovittu hallinnanjakosopimuksessa.

Ulkovarusteet ja laitteet
Ulkovarusteet tehdään erillisen pihasuun-
nitelman mukaisesti. Pihojen istutustyöt 
tehdään urakkasuoritukseen kuuluvana 
erillisten istutussuunnitelmien mukaisesti.

Pysäköintihallista ja liiketiloista on tehty 
erilliset rakennustapaselostukset.

Rakentaja pidättää oikeuden vähäisiin 
muutoksiin, jotka eivät oleellisesti  
poikkea tämän selosteen tiedoista.

SRV Rakennus Oy
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ASUNTOMYYNTI    puh. 0800 122 200 (maksuton)    asuntomyynti@srv.fi    
SRV Rakennus Oy    PL 555, Tarvonsalmenkatu 15, 02601 Espoo    puh. 0201 455 200 

 
www.srv.fi/asunnot

9.1.2018

Ota askel lähemmäksi unelmaa ja soita meille!  
Aloitetaan yhdessä matka kohti uutta kotia.
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