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LVI- JA RAKENNUSSUUNNITELMAT 
 

• Suunnitelmat on tehty hankesuunnitelman ja suunnittelukokouksissa tehtyjen 

päätöksien pohjalta 

• Uusitaan vesijohdot ja viemärit asunnoissa sekä kellaritiloissa, kellarissa vesijohdot ja 

viemärit uusitaan pääosin nykyisten putkistojen paikalle ja nousulinjat nykyisten 

paikalle (nousuhormiin) 

• Kylpy-, WC- ja suihkuhuoneissa vesijohdot asennetaan pinta-asennuksena (kromatut 

kupariputket), jakovesijohdot asennetaan uuden alakaton yläpuolelle, katon materiaali 

maalattua kipsilevyä 

• Keittiön vesijohdot viedään pääosin lattian kautta (kaapistojen alla), muovitettua 

kupariputkea tai muoviputki suojaputken sisällä 

 

 

 



LVI- JA RAKENNUSSUUNNITELMAT 
 

• Kylpy-, WC- ja suihkuhuoneiden viemärit asennetaan äänieristettynä alemman 

kerroksen alakattorakenteeseen. Keittiöissä viemärit asennetaan kaapistojen alle 

lattiarakenteen sisään, josta vinoporaus alakerran kylpyhuoneen alakattorakenteeseen 

• Uusitaan kaikki vesi- ja viemärikalusteet. Keittiökaapistoja ja tiskipöytiä ei uusita 

urakkaan kuuluvana (osakas voi uusia lisätyönä) 

• Saatetaan märkätilat nykymääräysten vaatimalle tasolle vedeneristysten ja 

sähkölaitteiden osalta 

• Kaikki pinnat (seinät, lattia, katto) uusitaan kylpy- ja suihkuhuoneissa ja maalatut ovet 

huoltomaalataan sisäpuolelta, ovikynnys ja vuorilistat uusitaan. Keittiön välitilan 

laatoitus uusitaan 

• Kylpy-, WC- ja suihkuhuoneiden seinät laatoitetaan uuteen alakattoon asti, lattia 

laatoitetaan 

 

 

 



LVI- JA RAKENNUSSUUNNITELMAT 
 

• Keittiöiden lattioita joudutaan paikoitellen avaamaan ja korjaamaan (keittiöviemärin 

vaakasiirron vuoksi), nykyisen kaltainen lattiapinnoite 

• Poistoilmaventtiilit uusitaan ja ilmanvaihtohormit kartoitetaan ja puhdistetaan 

• Asbestityönä puretaan asbestieristeet kellarien näkyvistä ja nousulinjojen putkista sekä 

kaikki asbestia sisältävät purettavat pintarakenteet (asbesti todetaan 

materiaalinäytteiden avulla) 

• Kaikkien huoneistojen kylpy- ja WC-huoneet sekä keittiöt otetaan kuuluvaksi urakan 

piiriin vaikka ne olisi uusittu aiemmin 

 

 

 

 

 

 

 



LVI- JA RAKENNUSSUUNNITELMAT 
 

• Asennetaan huoneistokohtaiset vesimittarit (Vesiverto) 

• Tonttiliittymät uusitaan (vesi ja jätevesi) 

• Sadevesiviemärit ja salaojat uusitaan niiltä osin kun ei ole uusittu 

• Kaukolämpölaitteet uusitaan 

• Lattialämmityspiirien patteriventtiilit, säätötulpat ja ilmaruuvit uusitaan, kellarin 

linjasulku- ja säätöventtiilit uusitaan. Suoritetaan patteriverkoston perussäätö 

• Kylpyhuoneiden nykyiset lattialämmitysputket puretaan ja korvataan sähköisellä 

mukavuuslattialämmityksellä 

 

 

 

 

 

 

 



SÄHKÖSUUNNITELMAT 
• Liittymiskaapeloinnit uusitaan, 3 uutta liittymää ja pääkeskusta (nyt 

10 kpl), Helsingin Energia tekee myös muutoksia 

sähkönjakeluverkkoonsa alueella  

• Pää-, nousu- ja kiinteistökeskukset uusitaan, samoin huoneistojen 

ryhmäkeskukset 

• Puhelinverkko korvataan yleiskaapelointiverkolla ja valokuidulla, ne 

päätetään asuntoihin sijoitettaviin kotijakamoihin kellarin 

tietoverkkojakamosta 

• Asennetaan uusi tähtirakenteinen antenniverkko 

• Kiinteistön tilojen sähköasennukset uusitaan 

• Piha-alueen valaistus uusitaan ja lisätään valaisimia 

• Autolämmityspistorasiakoteloinnit uusitaan ja kaapeloidaan uudelleen, 

lämmityspaikkoja lisätään 

 



SÄHKÖSUUNNITELMAT 
• Kylpyhuoneiden ja WC-huoneiden sähköasennukset uusitaan, asennetaan 

valaisinpeilikaappi ja kattovalaisin, pistorasiat pesukonetta ja 

kuivausrumpua sekä yleiskäyttöä varten, asennetaan 

mukavuuslattialämmitys, johdotus omilla sulakkeilla ja vikavirtasuojattuna 

• keittiössä varustelutasoa parannetaan, pistorasiat mm. astiapesukonetta, 

yleiskäyttöä varten 3 kpl pistorasioita ja lieden ryhmäjohto uusitaan, sekä 

työtasolle asennetaan uudet valaisimet 

• huoneistojen ryhmäkeskukset uusitaan 3-vaiheisiksi, automaattisulakkein ja 

vikavirtasuojakytkimin 

• huoneistoja palvelevat sähkö- ja telenousujohdot uusitaan 

rakenneaineisissa koteloissa 



ALUSTAVA ARVIOTU AIKATAULU 

• Suunnitelmat valmistuvat noin maaliskuun 2016 lopussa 

• Urakkatarjouslaskenta kesällä 2016 

• Tarjousten vertailu ja urakoitsijahaastattelut  alkusyksyllä 2016 

• Päättävä yhtiökokous syksyllä 2016 

• Töiden aloitus aikaisintaan alkuvuodesta 2017  

• Urakka-aika noin 3 – 4 vuotta 

• Työt valmiit aikaisintaan loppuvuodesta 2020 



TYYPPIKAAVIOT 



TYYPPIKAAVIOT 



TYYPPIKAAVIO 1 



TYYPPIKAAVIO 2  



TYYPPIKAAVIO 4 



TYYPPIKAAVIO 5 



TYYPPIKAAVIO 6 



TYYPPIKAAVIO 7 



TYYPPIKAAVIO 8 



KYLPYHUONEIDEN POHJARATKAISUT SH 1 



KYLPYHUONEIDEN POHJARATKAISUT SH 2A 



KYLPYHUONEIDEN POHJARATKAISUT SH 2B 



KYLPYHUONEIDEN POHJARATKAISUT SH 4 



KYLPYHUONEIDEN POHJARATKAISUT SH 6 



LVI-SUUNNITELMAT, ASUNNOT 

 
 



 

SÄHKÖSUUNNITELMAT 



 
 

KALUSTEET 



KEITTIÖ 

Sekoittaja ORAS Cubista 1839F 

 



KEITTIÖ 

Keittiön työtasovalaisin, led-
valaisin 



ASUNNON SÄHKÖKESKUS JA KOTIJAKAMO 



PESUALTAAT 

IDO Trevi 11185 (560x440) tai 

11289 (500x360 mm)  

IDO Trevi 11182 

(400x260 mm) 

IDO Miniara 11450 

(370x235 mm) tai 11550 

(hanareikä oikealla) 



ALLASKAAPIT 

IDO Renova Plus allaskaappi, sopii IDO Trevi 

11185 ja 11289 pesualtaisiin 



PYYKINPESUKONEALTAAT 

IDO 11166 (lev. 600, syv. 590 
mm) 

Pesukonealtaan sekoittaja Oras Vega 
1814 



KYLPYHUONE 

Valaisinpeilikaappi IDO Reflect Spot 

500 tai 560 



KPH- tai WC-tilan peilivalaisin ja peili 

• IDO Reflect 

• ledpeili 

• Leveys 50, 60 cm 

• OSAKKAAN LISÄVALINTA 

 



Kylpyhuone 

Viemäröintiliitin ORAS 173 Pesukonehana ORAS 180 



Kylpyhuoneen pesuallassekoittajat 
ilman bidésuihkua (wc-istuin kaukana) 

Pesuallassekoitin, ORAS 

VEGA 1810 



Pesuallassekoittajat, WC-istuin vieressä 

Pesuallassekoitin, 

suihkuletku 1,5 m  

ORAS VEGA 1812 



Erillinen bidésuihkuhana (jos WC:n 
viereen ei mahdu pesuallasta) 



WC-istuin, normaali tai lyhyt malli 

Wc-istuin IDO Seven D 36310  

Kovalla kannella + soft close 



Kylpyhuoneen suihkusekoittajat 

Suihkusekoittaja, suihkutanko, saippuakuppi 

ORAS OPTIMA 7149 (Optima suihkusetti 2790) 



KÄYTTÖVESIPATTERI 

Karisma Design 500*744 mm tai 350*744, ylä- ja 
erikoiskytkennällä 



Suihkuovi ja suihkuseinä (kääntyvä ja taittuva) 

Sanka Sync 32 (57-67-77 x 200 cm)  

Sanka Arc 2 lasiovi, frost-lasi (erillisen suihkutilan puuovi 

vaihdetaan lasi-oveksi, ei vaihdeta jos tilassa WC-istuin) 



Koukustot ja telineet 

Laattapiste Oy / Dansani Canarie 



WC- ja kylpyhuoneen 
kattovalaisin 

Energosave, Led, uppovalaisin 



Porrashuoneet 

Limburg Led 



Kellarikerrokseen 
liiketunnistinvalaisimet 

• Alppilux Aluno Led 

http://www.alppilux.fi/images/stories/virtuemart/category/Tuoteperhe_Aluno.jpg


Varastotiloihin ja autotalleihin led-
valaisimet 

• Energosave Led 

• Works runkovalaisin 

http://www.alppilux.fi/images/stories/virtuemart/category/Tuoteperhe_Europroof2.jpg


SEINÄ- JA LATTIALAATAT 
LAATTAPISTEEN TUOTTEITA 

Arkkitehti esittelee 



 
  
Pylväsvalaisin piha- 
ja parkkialueelle 
 

Lukumäärä ja sijainnit 

tarkentuvat 

suunnittelun edetessä 



kulkualueet pihalla 
 

Lukumäärä ja sijainnit tarkentuvat 

suunnittelun edetessä 



Seinävalaisimet autotallisivustalla ja 
kellarisisäänkäynneissä 



Palovaroitin huoneistoon, 10 vuoden paristo 

Ei vielä päätetty 


