














 

 

RAKENNUSTAPASELOSTUS 
 

As. Oy Hyvinkään Hangonsillan Tähti – Astreankatu 21, 05900 Hyvinkää 
 
 
YLEISTÄ 

   
Asunto Oy Hyvinkään Hangonsillan Tähti - 
nimisen yhtiön omistukseen rakennetaan viisi 
kerrosta korkea ja 23 asuntoa sisältävä yhden 
porrashuoneen asuinkerrostalo. Rakennus 
sijaitsee omalla tontillaan. 

 
Rakennussuunnittelu   
Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy 
 
Sijainti  
Rakennus sijaitsee Hyvinkään Hangonsillan 
alueella, korttelissa 71, tontilla 5. 
 
Piha-alueet ja yhteistilat  
Pihatiet ovat pihakiveystä ja asfalttia. 
Pysäköintialueet ovat asfalttia ja nurmikiveystä. 
Piha-alueella oleskeluryhmä, polkupyörätelineitä 
sekä puita ja pensaita. As.Oy Hangonsillan 
Tähdellä ja viereisellä As.Oy Hangonsillan 
Helmellä on yhteinen leikkipaikka As.Oy Helmen 
piha-alueella. Istutukset tehdään 
pihasuunnitelman mukaan.  
 
Rakennuksen maantasokerroksessa taloyhtiöllä 
on tekniset tilat, talovarasto sekä lastenvaunu-, 
ulkoiluväline- ja irtaimistovarastot. Rakennuksen 
ylimmässä kerroksessa sijaitsee taloyhtiön 
saunaosasto ja vilvoitteluparveke sekä 
varastotiloja.  
 
Osa yhteistiloista ja pihajärjestelyistä on yhteisiä 
tonttien 5 ja 6 kanssa. Jätteenkeräys sijaitsee 
tontilla 8. 
 

Autopaikat   
Autopaikat sijoitetaan viereiselle LPA-tontille, 
korttelin 71 tontti 7. Taloyhtiöllä on 4 
autokatospaikkaa ja 8 avointa autopaikkaa. 
 

 

RAKENTEET 

 
Perustukset ja alapohja   
Rakennukset perustetaan perustamistapa-
lausunnon ja rakennesuunnitelmien mukaan. 
 
Runko ja vesikatto 
Kantavat rakenteet ovat teräsbetonia. Yläpohjat 
ovat ontelolaattaa, jonka lämmöneristeenä on 
kevytsora ja vedeneristeenä bitumikermikate. 
Välipohjat ovat ontelolaattarakenteiset. 
 

 

Ulkoseinät ja julkisivut  
Pääasiallinen ulkoseinärakenne on lämmön-
eristetty betoninen sisäkuorielementti, jonka 
ulkoverhouksena on paikalla muurattu vaalea-
sävyinen tiili. Tehosteena ulkoseinissä on lisäksi 
verhoiluna metallilevyä. Parvekkeiden 
taustaseinät ovat vaaleita.  
 
Parvekkeet  

Parvekkeet ovat betonielementtirakenteisia. 
Lattia on betonipintainen, katot ovat vaaleita. 
Parvekkeiden pieliseinät ovat julkisivun puolella 
muurattuja ja parvekkeen puolella vaaleita. 
Kaiteet ovat kuumasinkittyjä teräslattakaiteita. 
Parvekkeet on lasitettu täyskorkeilla avautuvilla 
parvekelaseilla ja parvekkeet varustetaan 
vedenpoistojärjestelmällä. Osa parveke-
lasituksista on kiinteitä. Parvekelasituksia ei 
tehdä vesi- tai ilmatiiviiksi. 
 
Porrashuoneet ja portaat 
Porrashuoneiden porrassyöksyt ovat 
keskipalkillisia betonisia avoportaita ja askelmat 
mosaiikkibetonipintaisia. Maantasokerroksen 
lattia on laatoitettu, ylemmillä kerrostasoilla on 
muovimatto. Seinät ja katot ovat maalattuja, 
osalla sisäkatoista on äänenvaimennuslevyt.  
 

Väliseinät  
Huoneistojen väliset seinät ja porrashuoneiden 
seinät ovat teräsbetonia. Huoneistojen sisäiset 
väliseinät ovat metallirunkoisia kipsilevyseiniä. 
Kylpyhuoneiden seinät ovat muurattua 
väliseinäharkkoa. 
 
Hormit  
Hormit ovat pääosin betonisia 
nousuputkistoelementtejä. 

 
Ikkunat ja ovet  
Asuntojen ikkunat ja parvekeovet ovat puualumiini-
ikkunoita ja -ikkunaovia, joiden karmit ja puitteet 
ovat tehdasmaalattuja ja ulkopuolelta 
alumiiniverhoiltuja. Parvekeovet ovat yksilehtisiä 
ulosaukeavia ovia. Asuinhuoneistojen porrastaso-
ovet ovat yksilehtisiä desibeliluokiteltuja EI30-
paloluokan puuovia. Asuntojen sisäiset väliovet 
ovat tehdasmaalattuja, saunoissa on lasiovet. 
 
Porrashuoneiden ja yhteistilojen ulko-ovet ja 
ikkunat ovat metallirakenteisia. Yhteistilojen 
väliovet ovat maalattuja teräs- tai puuovia. 
Talosaunan löylyhuoneessa on lasiovi. 



 

 

ASUINHUONEISTOJEN PINTAKÄSITTELYT 

JA KALUSTEET 
 

Kuivissa tiloissa asuinhuoneistojen lattiat ovat 
parkettia ja seinät ovat maalatut. Tehosteseinät 
ovat maalattuja tai tapetoituja. Sisäkatot ovat 
ruiskutasoitettuja betonikattoja ja alakatot ovat 
kipsilevypintaisia. 
 
Kylpyhuoneissa, löylyhuoneissa ja 
kodinhoito/wc-tiloissa lattiat ovat laatoitetut. 
Kylpyhuoneiden ja kodinhoito/ wc-tilojen seinät 
ovat laatoitetut ja sisäkatot tervaleppäpaneelia. 
Löylyhuoneiden seinissä ja katoissa on 
tervaleppäpanelointi. Löylyhuoneen ja 
kylpyhuoneen välinen seinä on täyskorkea ja –
leveä lasiseinä lasiovella. Löylyhuoneessa on 
laudetasoon upotettu pilarimallinen sähkökiuas, 
jonka säätimet asennetaan saunan seinään. 
Märkätiloissa on sähkötoiminen 
mukavuuslattialämmitys. 
 
Kalusteet ovat tehdasvalmisteisia vakiotuotteita. 
Vaatehuoneissa on vaatetangot ja säilytyshyllyt. 
Eteisen ja päämakuuhuoneen säilytyskalusteet 
varustetaan peilipintaisilla liukuovilla. 
 
Keittiöiden työtasot ovat laminaattipintaisia, 
pesualtaat ovat upotettuja ja liedet liesitasoja. 
Uuni on kalusteeseen upotettu. Keittiöissä on 
hyllypaikka ja pistorasia mikroaaltouunille. 
Asunnoissa on integroidut kalustelevypintaiset 
astianpesukoneet. Astianpesukoneet ovat 45cm 
tai 60cm leveitä pohjapiirustusten mukaan. 
Kolmioissa ja sitä suuremmissa asunnoissa on 
jääviileäkaappi ja pakastinkaappi, muissa 
asunnoissa jääkaappi-pakastin. Kylmälaitteet 
ovat valkoisia. 
 
Kylpyhuoneiden kalusteet ovat valaisimella 
varustettu peilikaappi ja allaskaappi pesualtaan 
alapuolella sekä kääntyvä suihkuseinä kirkkaalla 
lasilla. Kylpyhuoneessa on tilavaraus 
päällekkäin asennettaville pyykinpesukoneelle ja 
kuivausrummulle. Huoneistokohtaisen 
ilmanvaihdon koneet sijoittuvat kylpyhuoneisiin 
pesutornivarauksen yläpuolelle. Pyykkikaappi on 
kylpyhuoneessa tai eteisessä. 
 
Asunnoissa 19 ja 22 pesutornivaraus ja 
ilmanvaihtokone sijoittuvat kodinhoito/wc-tiloihin. 
KHH/WC-tilojen kalusteet ovat valaisimella 
varustettu peili ja allaskaappi sekä kiinteä 
laminaattityötaso, jonka alla on pyykkikaappi. 
Työtason yläpuolella on seinäkaappeja. 
Asunnoissa 19 ja 22 kylpyhuoneessa on 
valaisimella varustettu peili, allaskaappi ja 
korkea kylpyhuonekalustesarjan komero. As. 19 
kylpyhuoneessa on lasiliukuovet suihkutilassa. 

TALOTEKNIIKKA JA LIITTYMÄT 
 
Lämpö, vesi, viemäri ja ilmanvaihto 
Yhtiöt liitetään vesi- ja viemäriverkostoihin. 
Asunnoissa on etäluettavat huoneistokohtaiset 
vesimittarit. Lämmitysmuotona on kaukolämpö 
vesikiertoisin lämpöpatterein. 
Asuinhuoneistoissa ja yhteistiloissa on 
huoneistokohtainen koneellinen tulo- ja 
poistoilmanvaihtojärjestelmä 
lämmöntalteenotolla. 
 

Sähkö ja tietoliikenne 

Yhtiöt liitetään sähköverkkoon. Kylpyhuoneiden 
mukavuuslattialämmitysten sähkönkulutus on 
asunnon sähkönmittauksessa. Taloyhtiöissä on 
yleiskaapelointi, joka mahdollistaa nopean 
tietoliikenneyhteyden. Asunnot liitetään kaapeli-
TV-verkkoon. Porrashuoneen 
pääsisäänkäyntiovelta on ovipuhelinyhteys 
asuntoon. 
 
Hissi ja esteettömyys 

 
Porrashuoneissa on hissi. Kaikki yhteistilat ja 
asunnot ovat esteettömiä. 
 
 
 
HUOMAUTUS 

 

Asuinhuoneistoihin voidaan joutua tekemään, 
suunnitelmissa esitettyjen lisäksi, joitain 
talotekniikka-asennuksista johtuvia kotelointeja. 
Rakennustapaselostus on laadittu ohjeeksi 
laatutasosta. Rakentajalla on oikeus vaihtaa 
rakenteita ja materiaaleja toisiin samanarvoisiin. 








































