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RAKENNUSTAPASELOSTUS 
30.11.2022 

 

ASUINKERROSTALO 
 
YLEISTÄ 
 
As Oy Helsingin Nihdinranta on vapaarahoitteinen Hitas-kerrostaloyhtiö. Yhtiön muodostaa yksi hissillä 
varustettu kerrostalotorni ja osin tämän alle katutasoon rakennettava liiketila pihakansirakenteineen. Yhtiö 
rakennetaan Helsingin kaupungin asemakaavassa vahvistetulle vuokratontille. Huoneistot sijaitsevat 
kerroksissa 2-12 ja niitä on 38 kappaletta. Osa asunnoista on varustettu huoneistokohtaisella saunalla. 
 
Kaava  
Alueella on lainvoimainen asemakaava. Tietoja alueen ja ympäristön kaavoituksesta saa Helsingin 

kaupungilta. 

 

Piha-alue 

Korttelipihan tyyppisellä pihakannella sijaitsee leikki- ja oleskelualue sekä osa yhtiön irtaimistovarastoista. 

Kulkuyhteys kadulta pihakannelle on Nihdinrannan puoleiselta julkisivulta. Kulkuväylät sekä nurmialueet ja 

istutukset on toteutettu asemapiirroksen tai myöhemmin laadittavan pihasuunnitelman mukaisesti. 

 

Autopaikat 

Yhtiölle ei rakenneta autopaikkoja. 

Liiketilan jakeluliikenteelle on pysäköintiruutu lastausoven edustalla. 

Kaupan noutopisteeltä tapahtuvaan pakettinoutoon on varattu lastauskäyttöön pysäköintiruutu edellisen 

jatkona. 

 

Yhteistilat 

A-rapun 1.kerroksessa on yhtiön polkupyörien säilytystilat, lastenvaunuvarasto ja siistijän varasto. Lisäksi 

rapussa on yhtiön sähköpääkeskus, lämmönjakohuone ja sprinklerikeskushuone. Pihakannen alle 1.krs 

sijoitetaan näiden lisäksi yhtiön väestönsuoja (rauhan aikana irtaimistovarasto) sekä jätteenkeräyksen 

imujätehuone. 

 

A-rapun 13.kerroksessa (ullakkokerros) sijaitsee osa yhtiön irtaimistovarastoista, monikäyttötila ja 

yhteiskäyttötila saunatiloineen sekä terassit vesikatolla. 

 

B-rapun 1.krs käsittää kaupan taustatiloineen ja teknisine tiloineen. Lisäksi kaupan tilojen vieressä on 

korttelin jakelumuuntamo, yhdyskuntatekninen tila sekä raitiotievaihteiden tekninen tila. 

 

Pihakannelle rakennetaan irtaimistovarastoja sekä taloyhtiön huoltovarasto, pesula ja kuivaushuone. 

Huoltovarasto palvelee myös naapurikiinteistöä, jolla on yhteiskäyttöoikeus pihakannelle 

(yhteisjärjestelysopimus). 

Imujätekeräys palvelee myös naapurikiinteistöä (yhteisjärjestelysopimus). 

Kierrätyshuone sijaitsee naapurikiinteistössä (yhteisjärjestelysopimus). 
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RAKENTEET 

 

Perustukset ja alapohja 

Rakennukset perustetaan pora- ja/tai lyöntipaalujen päälle. Alapohja toteutetaan myöhemmin laadittavan 

rakennesuunnitelman mukaisesti tuulettuvana kantavana alapohjarakenteena. 

 

Runko ja vesikatto 

Rakennuksen kantava runko ja välipohjat ovat betonia. Kantavat ulkoseinät ovat betonielementtejä. 

Julkisivun pinta on pääosin paikalla muurattu tiiliverhous. Rakennuksen vesikatto on betonirunkoinen ja 

katemateriaali on tasakattoinen viherkatto tai bitumikermikatto. Osa vesikatoista on terassialuetta 

kivipinnalla. 

 

Pihakansi 

Pihakansi toteutetaan myöhemmin laadittavan rakennesuunnitelman mukaisesti. Istutusalueet erillisen 

pihasuunnitelman mukaisesti. 

 

Väliseinät 

Huoneistojen väliset seinät ovat betonia. Asuinhuoneiden väliseinät ovat pääosin metalli/puurunkoisia 

kipsilevyseiniä. Kosteiden tilojen seinät ovat levyrakenteisia. Asuntojen kylpyhuoneet ja saunat toteutetaan 

tehdasvalmisteisina moduuleina. Isot perheasunnot 9-12.krs, joissa erillis-WC ja isompi kph, toteutetaan 

paikalla rakentaen. 

 

Parvekkeet ja ulkoterassit 

Kaikissa asunnoissa on parveke. Kahdessa asunnossa 2.krs on myös terassi. 

Parvekkeet toteutetaan ilman lattialaudoitusta (varaus) 

Parvekkeen katot 2.-7.krs vaimentava akustiikkalevytys 

 

Parvekkeet ovat pääosin metalli-/betonirakenteisia. Parvekkeen kaiteet ovat lasi-/metallikaiteita. Kaikkiin 

parvekkeisiin tehdään parvekelasitus. Lasitusten saumoissa voi olla listatiivistyksiä. 

Parvekekaiteita ja lasituksia ei kuitenkaan tehdä vesi-, lumi- ja ilmatiiviiksi. 

 

Porrashuone ja palosulkutila 

Asuinrakennuksen porrashuone on palosuojattu betonirakenteinen ja portaat betonirakenteiset. Käsijohteet 

ovat maalattua metalliputkea. Porrashuoneen lattiat päällystetään dB-muovimatolla. Seinät on maalattu. 

Katto on maalattu ja osassa kattopintaa on äänenvaimennuslevyt. Tarvittaessa katto tehdään alas laskettuna. 

 

Ikkunat, ovet ja parvekeovet 

Porrashuoneen ja huoneistojen ikkunat ovat vakiomallisia kiinteitä tai sisään aukeavia tehdasmaalattuja MSE-

tyyppisiä puualumiini-ikkunoita. Karmin sisäpinnat ovat valkoisia ja ulkopuitten väri on 

arkkitehtisuunnitelmien mukainen. Ikkunoissa ja parvekeovissa on sälekaihtimet. Osa ikkunoista on 

varustettu auringonsuojalaseilla. Näiden lasien kirkkaus voi poiketa normaali-ikkunasta. Pääsisäänkäyntien 

ovet ovat tehdasmaalattuja metallirunkoisia teräslasiovia. Huoneistojen porrastaso-ovet ovat yksilehtisiä 

tehdaskäsiteltyjä puuväliovia. Huoneistojen väliovet ovat tehdasmaalattuja laakaovia. Parvekeovi on 

tehdasmaalattu 1-lehtinen puualumiiniovi. 
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Lukitus 

Kohteeseen laaditaan erillinen lukitussuunnitelma ja sen mukainen lukitusjärjestelmä. Pääovessa sekä on 

sähköinen koodilukko.  

 

Talotekniikka 

Rakennus liitetään sähkö-, vesi-, viemäri-, kaukolämpö-, kaukojäähdytys- (liiketila) ja sprinkler-järjestelmään. 

Huoneistoissa lämmitys on kaukolämmöllä toteutettu vesikiertoinen lattialämmitys. Huoneiston kylpyhuone 

ja mahdollinen sauna on varustettu sähköisellä lattialämmityksellä. Asuntojen ilmanvaihtojärjestelmä on 

koneellisella lämmön talteenotolla varustettu huoneistokohtainen ilmanvaihto. Ilmanvaihtokone sijoitetaan 

kylpyhuoneeseen tai keittiöön. Rakennus on varustettu huoneistokohtaisilla sähkön- ja vedenmittauksilla. 

Rakennus liitetään valitun operaattorin tiedonsiirtoverkkoon. Palovaroittimet on kytketty sähköverkkoon. 

Kaikissa asunnoissa sekä liiketilassa on automaattinen sammutusjärjestelmä. 

 

Sähkötyöt 

Sähköasennukset käsittävät tavanmukaisen määrän valaistuspisteitä ja sähkörasioita. Tietoverkkojärjestelmä 

toteutetaan laajakaistayhteydet mahdollistavalla yleiskaapelointijärjestelmällä. 

 

ASUNTOJEN PINTAKÄSITTELYT, KALUSTEET JA VARUSTEET 

Eteinen 

Lattia Laminaatti, jalkalistat maalattua puuta 

Katto Maalattu ja/tai ruiskutasoitettu, alaslasketut katot/kotelot maalattua levyä 

Seinät  Maalattu 

Kalusteet Tehdasvalmisteisia kiintokalusteita 

 

Olohuone 

Lattia Laminaatti, jalkalistat maalattua puuta 

Katto Maalattu ja/tai ruiskutasoitettu, alaslasketut katot/kotelot maalattua levyä 

Seinät  Maalattu 

Varusteet Ikkunoissa sälekaihtimet 

 

Keittiö 

Lattia Laminaatti, jalkalistat maalattua puuta 

Katto Maalattu ja/tai ruiskutasoitettu, alaslasketut katot/kotelot maalattua levyä 

Seinät  Maalattu 

Kalusteet Tehdasvalmisteisia kiintokalusteita 

 Pöytätaso laminaattia 

 Pöytätasoon upotettu rst-allas ja induktioliesitaso 

Kodinkoneet Kodinkoneet ovat valkoisia 

 Erillisuuni 

 Astianpesukone  

 Jääkaappi ja pakastinkaappi tai jääkaappipakastin 

Varusteet Ikkunoissa sälekaihtimet 

 Liesikupu suunnitelmien mukaan 
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Makuuhuoneet 

Lattia Laminaatti, jalkalistat maalattua puuta 

Katto Maalattu ja/tai ruiskutasoitettu, alaslasketut katot/kotelot maalattua levyä 

Seinät  Maalattu 

Kalusteet Tehdasvalmisteisia kiintokalusteita 

Varusteet Ikkunoissa sälekaihtimet 

 

Kylpyhuone 

Lattia Vedeneristetty ja laatoitettu 

Katto Paneelikatto 

Seinät  Vedeneristetty ja laatoitettu 

Kalusteet Suunnitelmien mukaisesti 

Varusteet Pyyhekoukut, wc-paperiteline ja suihkuseinäke, wc-istuin, ppk-varaus, allaskaappi, valopeili ja 

bideesuihku 

 

Sauna (mikäli suunniteltuna) 

Lattia Vedeneristetty ja laatoitettu 

Katto  Paneelikatto suojakäsitelty 

Seinät  Paneeliseinät suojakäsitelty 

Lauteet Runko havupuuta, istuinosat ja kaide kuusipuuta 

Varusteet Sähkökiuas valmistajan mitoitusohjeen mukaisesti 

 

Kodinhoitohuone (mikäli suunniteltuna) 

Lattia Vedeneristetty ja laatoitettu 

Katto Paneelikatto 

Seinät Maalattu 

Kalusteet Suunnitelmien mukaisesti 

Varusteet Liitännät pk/kr 

 

Huomiot 

Laminaattia ei asenneta kiintokalusteiden alle.  

Seinien tasoitusta ja maalausta ei uloteta kiintokalusteiden taakse.  
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YHTEISTILAT 

Porrashuone 

Lattia dB-muovimattoa, jalkalistat maalattua puuta 

Katto Maalattu / akustinen verhous 

Seinät  Maalattu 

Portaat Betoniporras, maalattu pinnakaide 

Varusteet Käsijohde ja kaide arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti tarvittaviin kohtiin, teräs 

 

Irtaimistovarastot 

Lattia Maalattu betonilattia 

Katto Maalattu 

Seinät Maalattu 

Varusteet Verkkokomerot 

 

Ulkoiluvälinevarasto / lastenvaunuvarasto 

Lattia  Maalattu betonilattia 

Katto Maalattu 

Seinät Maalattu 

Varusteet Pyörätelineet (uvv) 

 

Pesula ja kuivaushuone 

Lattia Massalattia 

Katto Maalattu 

Seinät Maalattu, roiskeveden kestävä 

Varusteet Pyykinpesukone 2 kpl (8kg) 

 Kondenssikuivain 1kpl 

 Kuivausnarut/telineet 

 

Monikäyttötila 

Lattia Vinyylilattia, jalkalistat maalattua puuta 

Katto Maalattu ja/tai ruiskutasoitettu, osittain vaimennettu akustiikkalevyillä, alaslasketut 

katot/kotelot maalattua levyä 

Seinät Maalattu, kulutuksen kestävä 

Varusteet Minikeittiö kalustus, jääkaappi 

 Naulakko 

  

 

Yhteiskäyttötila 

Lattia  Vinyylilattia, jalkalistat maalattua puuta 

Katto Maalattu ja/tai ruiskutasoitettu, osittain vaimennettu akustiikkalevyillä, alaslasketut 

katot/kotelot maalattua levyä 

Seinät Maalattu, kulutuksen kestävä 

Varusteet Keittiökalustus, jääkaappi 

 Naulakot 
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Monikäyttötila ja yhteiskäyttötila WC:t 

Lattia Vedeneristetty ja laatoitettu 

Katto Paneelikatto, suojakäsitelty 

Seinät Maalattu, kulutuksen kestävä 

Varusteet Pyyhekoukut, wc-paperiteline, valopeili, allaskaappi ja bideesuihku 

 

Pukuhuone 

Lattia  Vedeneristetty ja laatoitettu 

Katto  Paneelikatto, suojakäsitelty 

Seinät  Maalattu, kosteudenkestävä 

Varusteet Vaatekoukustot 

 Penkki 

 Valopeili 

 

 

Pesuhuone 

Lattia Vedeneristetty ja laatoitettu 

Katto Paneelikatto 

Seinät Vedeneristetty ja laatoitettu 

Varusteet Suihku 2kpl 

 Ritiläkorit 2kpl 

 Pyyhekoukut 2-osainen 2kpl 

 Lasiväliovi, karmi puuta 

 

Sauna 

Lattia Vedeneristetty ja laatoitettu 

Katto Paneelikatto, suojakäsitelty 

Seinät Paneeliseinät, suojakäsitelty 

Lauteet Runko havupuuta, istuinosa ja kaiteet puuta 

Varusteet 

Kiuas Valmistajan ohjeen mukaisesti mitoitettu, etäohjattava kiuas 

Väliovi Lasi tumma harmaa, karmi puuta 

 

Pihakansi Istutukset pihasuunnitelmaa noudattaen. Pihan leikkivarusteet esim. Puuha Oy mallistoa. 

 Portti pihakannelle metallipinnakaideportti lukituksella. 

 

YHTIÖN HALLINTAAN KUULUVAT TILAT 

 

Yhteiset tilat sijaitsevat A- ja B-osassa.  

Yhteisiä tiloja ovat irtaimistovarastot, ulkoiluvälinevarastot, lastenvaunuvarasto, pesula ja kuivaushuone, 

saunaosasto, yhteiskäyttötila ja monikäyttötila sekä tekniset tilat. Lisäksi imujätteen keräyshuone, muuntamo 

sekä yhteiskuntatekninen tila ja raitiotien vaihdetila ovat yhtiön omistuksessa. Jokaista huoneistoa kohti on 

irtaimistovarastoon sijoitettu yksi säilytyskomero. 

 

Kiinteistöjen tonttien 10670/1 ja 10670/2 välille tehdään yhteisjärjestelysopimus (sisältäen mm.piha-alueet, 

jätehuollon, kulkutiet, pelastustiet, nostopaikat, kiinteistöhuollon varaston käytön, johdot ja viemärit sekä 



 

        Rakennustapaselostus As Oy Helsingin Nihdinranta 

 30.11.2022   

  

 

 

 
 

 
SSA Rakennus Oy|2551984-5 | Äyritie 8 A, 01510 Vantaa | ssa.fi | etunimi.sukunimi@ssa.fi 

rajalla olevat rakennejärjestelyt). Talossa sijaitsee jakelumuuntamo. Talossa sijaitsee myös tonttia 2 (NAL-

kiinteistöä) palveleva imujätteen keräyspiste. 

 

Kiinteistöön sijoittuva kauppapaikka toimii rakennuksen 1.kerroksessa. Kauppapaikalla on oma imujätteen 

keräyspiste ja liittyy yhtiön jätehuoltoon. Kauppa järjestää itse muun jätehuoltonsa. Kaupan jakeluliikenteen 

pysäköintipaikka tulee Nihdinrantaan ja merkitään liikennemerkein ja katumaalauksin. Kaupan noutopistettä 

palveleva pysäköintiruutu tulee Nihdinrantaan ja merkitään liikennemerkein ja katumaalauksin. 

 

MATERIAALIVALINNAT 

Huoneistoihin on valittavissa hintaan sisältyviä ja lisähintaisia sisustusvaihtoehtoja materiaaliesitteen 

mukaisesti. 

 

HUOMIOITAVAA! 

Tämä rakennustapaselostus on ohjeellinen ja perustuu laatimisajankohdan suunnitelmiin. Rakennuttaja 

varaa oikeuden muuttaa kohteen rakenteita ja materiaaleja toisiin laatutasoltaan vastaaviin tai parempiin. 

Ostaja on velvollinen perehtymään kauppakirjan liitteenä olevaan lopulliseen aineistoon. 

 

Huoneistoissa saattaa esiintyä kotelointeja, jotka poikkeavat suunnitelmapiirustuksista. Suunnitelmiin 

merkittyjen hormien, kotelointien ja alaslaskettujen kattojen paikat ja koot saattavat muuttua LVIS-tekniikan 

tilatarpeista johtuen. 

 

Pidätämme oikeuden lisävalintaisten tuotteiden hinnanmuutoksiin. 

 

 

SSA Rakennus Oy 


