
                

                 RAKENNUSTAPASELOSTUS

     AS OY JÄMSÄ VILLENKUJA
                 Villenkuja 3

                                                   42100 JÄMSÄ

Mestaritiimi Oy
Lukkoilantie 12
42100 JÄMSÄ

Yleistä:
As Oy Jämsän Villenkuja sijaitsee Jämsässä os. Villenkuja 3.
Tontti sijaitsee Villenkujalla länteen päin avautuvalla penkereellä,
josta avautuvat hyvät näkymä Kaupungin keskustan suuntaan.
Jokaisella huoneistolla on ns. häkkivarasto A-talon kellarikerroksessa,
jossa sijaitsee myös lämmönjako huone, sähköpääkeskus ja  
vesimittaritila.
Asuntoihin 1. 4.ja 5. kuuluvat autokatospaikat ja muihin huoneistoihin 
autopaikat lämmityspistokkeella varustettuna.
Talossa on kaukolämpö joka lämmittää vesikiertoisena 
lattialämmityksenä huoneistot.
Huoneistossa on veden kulutuksen mittaus ja ilmanvaihtona
lämmöntalteenottojärjestelmä.

Ulkoalueet:



Piha-alueet muotoillaan asemapiirustuksen ja tasauspiirrustuksen
mukaisesti, asemapiirustukseen merkityt ajotiet ja kulkuväylät
päällystetään 0-16mm kivituhkakerroksella.
Nurmetettavilla alueilla joko luontainen  tai rakennettu 150mm
multakerros.
Istutettavat alueet asemapiirustuksen mukaan.
Asuntojen sisäänkäyntitasot ovat betonipintaisia ja terassien
lattiat laatoitetaan maanvaraisilla betonilaatoilla.

Talokohtaiset ulkovarusteet:
- Pölytysteline      
- Pyykinkuivausteline      
- Hiekoituslaatikko  
- Hiekkalaatikko + penkki
- Jätekatos asemapiirustuksen mukaisesti
- Autopaikkoja vieraille 4kpl

Asuinrakennus:
Perustukset:

- Betoni anturat
- Betoni elementti

Alapohja:
- Lattiapäällyste  parketti / Laatta
- Teräsbetonilaatta 100mm
- 150mm solumuovilevy
- 8-16mm sepeli 300mm
- Raadon putkistot
- Hiekka täyttö

Yläpohja:
- Betonitiilikate
- Ruode 50mmx50mm
- Korokerima 22mm
- Aluskate 
- Kattokannattajat
- Tuuletettu ilmatila
- Puhallusvilla 450mm
- Höyrynsulkumuovi 0.20mm
- Harvalauta 22mm+22mm
- Kuultokäsitelty kuusipaneli 5”



Ulkoseinä:
- Ulkoverhouslauta 28mm
- Tuuletusväli 32mm
- Huokoinen kuitulevy 25mm
- Mineraalivilla 200mm
- Höyrynsulkumuovi 0.20mm
- Kipsilevy 13mm

Väliseinät:
- Huoneistojen välisetseinät ovat 180mm
   paksuja betonielementtiseiniä
- Huoneistojen väliseinät ovat 
   kertopuurakenteisia kipsilevyseiniä EK
- Kosteiden tilojen väliseinät on kevytbetoni-
   harkkoseiniä

Ovet:
- Väliovet ovat vakiorakenteelisia, valkoisia
   maalattuja laakaovia
- Ulko-ovet ovat vakiorakenteisia MDF-pintaisia,
  maalattuja, lämpöeristettyjä, lasiaukollisia ovia

Ikkunat:
-Ikkunat ovat vakiorakenteelisia, 
  tehdasmaalattuja
 (ulkopuoli alumiini ) valkoisia, kolminkertaisia 
  MSE- ikkunoita

Asuintilojen päällysteet:

Lattiat:
  - Pesuhuoneen ja kodinhoitotilan, saunan, wc:n ja

  tuulikaapin lattiat päällystetään klinkkerilaatoilla



- Olohuoneen, keittiön, ruokailutilan, eteisen,  
vaatehuoneen sekä makuuhuoneiden lattiat         
ovat Upofloor koivu natur parkettia

Seinät:
- Asunnon ulkoseinät, vaatehuone sekä 
  tuulikaappi maalataan ja muut seinät
  tapetoidaan 
- kodinhoitotilan seinät lasikuitutapetti+maalaus
- Saunan seinät paneloidaan kuusipanelilla
- pesuhuoneen, wc:n seinät laatoitetaan 
  klinkkerilaatoilla sekä kalusteiden välitilat

Katot:
- Saunan ja pesuhuoneen katot paneloidaan     
  kuusipanelilla 4”
- Muiden tilojen katot paneloidaan 
  kuultokäsitellyllä kuusipanelilla 5”

Kalusteet ja varusteet:
- Keittiökalusteet, kodinhoitohuoneen, sekä     
  wc:n kalusteet ovat melamiinipintaisia 
  vakiokalusteita, joiden ovet ja etusarjat ovat 

  valkoiseksi maalattuja MDF-peiliovia
- Eteisen, tuulikaapin ja makuuhuoneiden 
  kalusteet ovat melamiinipintaisia hylly ja 
  vaatekomeroita silellä melamiiniovilla
- Työtasot ovat laminaattipintaisia 

  taivereunatasoja
- Asuntojen ikkunaseinillä kahdella verhokiskolla 
  varustettuja  valkoinen polttomaalattu, 
  alumiininen verhokisko LK-75

Konetekniset varusteet:
- Talo liitetään kunnalliseen vesi ja 
  viemäriverkostoon
- Huoneistot varustetaan koneellisella 



  ilmanvaihdolla, jossa on lämmön talteenotto
  MUH-95
- Rakennus liitetään kaapeli TV-verkkoon 
- Rakennus liitetään valtakunnalliseen 
  sähköverkkoon
- Rakennus liitetään paikalliseen Kaukolämpö 

  verkostoon

Laitteet ja varusteet:
- 4-Levyinen, uunillinen turvaliesi
- Astianpesukone
- Jää ja pakastinkaappi
- Varaus pyykinpesukoneelle ja kuivausrummulle
- Saunoihin 6kw sähkökiukaat
- Vesihanat yksiotesekottajia
- Lämpöisen ja kylmän veden mittaus
- Ilmanvaihtokone lämmöntalteenotolla MUH-95


