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TONTTI JA KAAVA 
Tontti Keravan Niinikankaan kaupunginosassa 
korttelissa 1729 tontti 6. Tontin osoite on Tattikuja 
4, 04260 Kerava Jokela. Asemakaavassa tontti on 
osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi (AO-61). 
 
Tontti on vuokrattu Keravan kaupungilta 50 vuoden 
vuokrasopimuksella. Vuosivuokra on 4095 euroa. 
Tontin voi halutessaan myös lunastaa kaupungilta 
hintaan 81 900 euroa.  
 
Tontin koko on 546m2 ja sen rakennusoikeus on 
273kem2 + 24kem2 autosuojaan. Rakennus-
oikeutta käytetään 119kem2. Rakennusoikeutta jää 
käyttämättä 154 kem2 ja lisäksi 24 kem2 
autosuojan rakentamista varten.  
Lisätietoja kaavasta antaa Keravan kaupunki. 

 

RAKENNUKSET 
Tontille rakennetaan 1 ½ kerroksinen omakotitalo. 
Omakotitalon alakerta (huoneistoala108-m2) 
rakennetaan valmiiksi. Yläkerrassa on varaus 
(huoneisto ala 80m2) lisärakentamiseen. Tontille 
rakennetaan erillinen kylmä varastorakennus.  

 

RAKENTEET 
Talo perustetaan teräsputkipaalujen varaan ja 
alapohjarakenteena on betoninen ontelolaatta 
tuulettuva. Talojen seinärakenne (271 mm) 
ulkoapäin lueteltuna: ulkoverhouspaneeli 
ilmarako+koolaus, tuulensuojalevy, kantava runko, 
mineraalivilla 200mm, höyrynsulkukalvo, koolaus, 
mineraalivilla 50mm ja kipsilevy 13mm.  Varastossa 
on kantava runko ja ulkopinta on verhoilulaudoitettu. 
Varasto on perustettu maanvaraisesti.  
 
Talon vesikatto on puurakenteisia, lämmöneristeenä 
puhallusvilla ja vesikatteena on peltikate. 
Sadevesikourut ja -syöksytorvet ovat 
tehdaspinnoitettua peltiä. Asunnon kevyet väliseinät 
ovat puurunkoisia kipsilevyseiniä. 
Märkätilojen seinät ja lattia vedeneristetään. 

 

IKKUNAT JA OVET 
Ikkunat ovat puurakenteisia, kolmilasisia 
selektiivikalvolla ja argonkaasulla varustettuja MSE-
ikkunoita, ulkopuitteet ja karmin uloin pinta ovat 
alumiiniverhoiltuja. Ikkunoissa on sälekaihtimet. 
Pääsisäänkäyntien ulko-ovet ovat lämpöeristettyjä 
ovia. Sisäovet ovat valkoisia laakaovia ja saunoissa 
on lasiovet. Terassin ovi on ikkuna ovi. 

 

LATTIAT 
Asuntojen kuivissa tiloissa lattiat päällystetään 
laminaatilla. Olohuoneen ja keittiön lattia on 
vaihtoehtoisesti laatoitettu tai laminaatilla.  
Pesu- ja kodinhoitotilojen (S, SH, KHH) ja WC:n 
lattiat laatoitetaan keraamisella laatalla. 
Eteisen/tuulikaapin lattia on laatoitettu.  

 

SEINÄT JA KATOT 
Olohuoneiden (OH), makuuhuoneiden (MH), 
keittiöiden (K), kodinhoitotilojen (KHH) ja eteisten 
seinät maalataan värisävyllä G497 

(maalarinvalkoinen). Suihkutilojen (SH) seinät 
laatoitetaan kauttaaltaan. Saunojen (S) seinät ja 
katto sekä pesu- ja kodinhoitotilojen (SH, KHH) ja 
WC:n katot paneloidaan. Kuivien tilojen katot ovat 
pääosin paneloitu. Keittiöiden (K) ja eteisten 
alaslasketut katot ja katonrajassa sijaitsevat kotelot 
maalataan. 

 

KALUSTEET JA VARUSTEET 
Keittiökalusteet ovat Petra-keittiöiden 
vakiomallistosta. Kalusteet, kodinkoneet ja niiden 
vaihtoehdot esitetään yksilöidymmin 
pintamateriaalien esitteessä.  Kalusteiden rungot 
ovat valkoiset ja työtasot ovat laminaattipintaisia. 
Keittiöissä on 4-levyinen keittotaso, kalusteisiin 
sijoitettu uuni ja liesikupu, astianpesukone sekä 
mikroaaltouuni. Keittiössä on kaksi kylmälaitetta.  
WC:ssä on wc-istuin ja kalusteryhmä, jossa on 
allaskaappi ja tasopeili. Kodinhoitotilassa on 
varaukset pyykinpesukoneelle ja kuivausrummulle. 
Sauna on varustettu sähkökiukain ja 
tervaleppälautein. Eteisissä on naulakkokaappi. 
Makuuhuoneessa on tanko- ja hyllykaappi. Keittiön, 
eteisen ja makuuhuoneiden kalusteet asennetaan 
kiinteästi rakenteisiin, jolloin niiden kohdalle ei 
asenneta lattian ja seinän pintamateriaaleja.  

 

VESI-, ILMANVAIHTO- JA 

SÄHKÖTEKNISET JÄRJESTELMÄT 
Talot liitetään vesihuolto- ja  sähköverkostoon. Talon 
lämmitys ja ilmanvaihto hoidetaan Nibe F470 RST 
poistoilmalämpöpumpulla ja vesikiertoisella 
lattialämmityksellä. Poistoilmalämpöpumppu 
huolehtii huonetilojen lämmityksen lisäksi myös 
ilmanvaihdosta ja lämpimän käyttöveden 
tuottamisesta.  Asuntokohtaisten antennijärjestelmän 
lisäksi niihin asennetaan CAT 6 -luokan 
yleiskaapelointi-järjestelmä.  

 
AUTOPAIKAT JA VARASTO 
Tontilla on kaksi autopaikkaa, jotka varustetaan 
lämmityspistorasioilla. Tontilla on myös erillinen noin 
8m2 suuruinen kylmä varasto. 

 
PIHA-ALUE 
Piha-alue on autopaikkojen ja kävelyteiden osalta 
kivituhkapintainen ja reunustetaan nurmi sekä 
pensasistutuksin.  
 
 
 
Rakentaja pidättää oikeuden muutoksiin. 
 

 
 
 
 
 
 
 


