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Yleistä  
Heka Herttoniemi Kettutie 8 kuuluu ATT:n täydennysrakentamishankkeeseen, jossa 
asemakaavan muutos mahdollistaa asuntojen rakentamisen Länsi-Herttoniemessä sijaitsevien 
Kettutien, Siilitien ja Siilikujan väliin. Alueelta on hyvät julkisen liikenteen yhteydet länteen ja 
itään Siilitien metroaseman sijaitessa alle 500 metrin päässä sekä hyvät kevyen liikenteen 
yhteydet kaikkiin suuntiin. Alueen lähimmät palvelut sijoittuvat Siilitien varteen ja Kettutien 
länsipäähän suuremman palvelukeskittymän sijaitessa Herttoniemen metroaseman 
ympäristössä noin 1,5 km päässä.  
 
Korttelin pohjoisosasta on purettu seurakuntatalo ja tonteille 43123/ 2 ja 3 on valmistunut 
vast’ikään uusia asuinrakennuksia. Korttelin eteläosassa sijaitsevien kirjaston ja nuorisotalon 
rakennusten purkamisen jälkeen myös tonttien 4 - 8 rakentaminen on mahdollista. Heka 
Kettutien tontti 5 kuuluu hankekokonaisuuteen, jossa suunnitellaan ja toteutetaan lisäksi saman 
korttelin tontit 4, 6 ja 8, sekä yhteispiha tontille 7. Kortteli sijaitsee pohjoispäätään lukuun 
ottamatta jyrkässä rinteessä: Maanpinnan taso vaihtelee välillä +30…+14 siirryttäessä korttelin 
länsireunalta Siilikujalta korttelin itäpuolella sijaitsevaan Kettulehtoon  
 
Heka Herttoniemi Kettutie 8 muodostuu kolmesta pistemäisestä lamellitalosta (A-, B- ja C-talot). 
Taloissa on kuusi varsinaista kerrosta, jonka lisäksi C-talossa on erillinen kellarikerros. Talojen 
alimmissa kerroksissa on talosta riippuen yhteistilojen lisäksi myös asuntoja. Porrashuoneisiin 
on sisäänkäynti Kettutieltä sekä esteetön sisäänkäynti rakennusten päädyistä pihan kautta.  
 
Kohteen pääsuunnittelija on Jyrki Iso-Aho arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy:stä. 

Rakennettava yhtiö on savuton. Asunnoissa, parvekkeilla ja yhtiön hallitsemissa yhteisissä 
tiloissa, kuten saunoissa, kerhotiloissa ym. ei saa tupakoida. Pihalla tupakointi on kielletty 
lukuun ottamatta erikseen mahdollisesti osoitettua tupakkapaikkaa. 
 
Tontti 
Rakennuspaikka sijaitsee Herttoniemessä korttelissa 43123, tontilla 5. AK-merkitty tontti 
43123/5 rajautuu koillisessa saman korttelin AK-merkittyyn tonttiin 4 (Haso Kettutie), kaakossa 
Kettutiehen, lounaassa Siilikujaan ja luoteessa saman korttelin AH-merkittyihin tontteihin 7 ja 8 
(yhteispiha ja pysäköintilaitos). Korttelin 43123 yhteispihan tontti 7 on koko korttelin yhteistä 
aluetta yhteisjärjestelysopimuksen perusteella. Kohde rakennetaan kaupungin vuokratontille. 

 
Asunnot 
Asuntoja on yhtiössä yhteensä 77 kpl. Huoneistotyypit vaihtelevat yksiöstä 4h+kt huoneistoihin. 
Jokaiseen asuntoon kuuluu lasitettu parveke tai ranskalainen parveke. Parvekkeet on 
mahdollista muuttaa esteettömiksi asentamalla niille trallit. Jokaiselle asunnolle kuuluu yhtiön 
kellaritiloissa sijaitseva lämmin irtaimistovarasto. Kaikkiin asuntoihin on esteetön kulku ja ne on 
suunniteltu esteettömiksi. 

 
Yhteistilat 
Yhtiön kerhohuone, pesula, kuivaushuoneet, irtaimistovarastot, ulkoiluvälinevarastot, 
väestönsuoja sekä lastenvaunuvarastot sijaitsevat rakennusten katu- tai pihatasoissa. 
Saunaosastot (2 kpl) sijaitsevat A- ja C-talojen ylimmässä kerroksessa. Käynti tonttien 43123/4, 
5 ja 6 yhteiseen pysäköintilaitokseen tapahtuu C-talon 1. kerroksessa sijaitsevan käytävän 
kautta. 
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Liiketila 
A-talon eteläkärjessä katu- ja pihatasossa sijaitsee kaksi liiketilaa (134 m2 ja 50,5 m2). 
 
Jätteiden keräys 
Jätteiden keräys on keskitetty jätehuoneeseen rakennuksen pohjakerrokseen. 
 
Paikoitus ja liikenne 
Hankkeelle on osoitettu yhteensä 23 omaa autopaikkaa ja 6 vieraspaikkaa. Lisäksi eteläkärjen 
liiketiloille on osoitettu 3 autopaikkaa. Kaikki yhtiön omat autopaikat, sekä 1 kpl vieraspaikkoja 
on osoitettu pihakannen alaiseen pysäköintilaitokseen tonteille 43123/8 ja 5 (maanalainen laitos 
sijaitsee pääosin tontilla 43123/8, mutta ulottuu osin myös tontille 5). Yhtiön loput vieraspaikat 
sekä liiketiloille osoitetut autopaikat sijaitsevat omalla tontilla pihatasossa avopaikoituksena. 
Pysäköintilaitoksen sisäänajo sijaitsee korttelin lounaisnurkalla A-talon kulmalla. 

Polkupyörien säilytyspaikkoja on piha-alueella, pohjakerrosten varastotiloissa sekä 
pysäköintilaitoksessa. 
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Rakennukset 
Rakennusrunko 
Rakennukset ovat betonielementtitaloja, joiden kantavat rungot muodostuvat 
betonielementeistä. Väli- ja yläpohjat ovat ontelo- ja kuorilaattoja. Alapohjat ovat pääosin 
kantavia, tuuletettuja ja eristettyjä ontelolaattoja. Vesikatot ovat epäsymmetrisiä harjakattoja ja 
niiden katemateriaalina on konesaumattu pelti. 

Ulkoseinät 
Rakennusten julkisivut ovat pääosin paikalla muurattua 2-kerrosrapattua tiiltä. 

Väliseinät 
Huoneistojen väliset seinät ovat kantavia teräsbetonielementtejä. Muut väliseinät ovat pääosin 
kipsilevyverhottuja teräsrankaseiniä. Kylpyhuoneiden seinät ovat kivirakenteisia. 

Ikkunat ja ovet 
Asuntojen ikkunat ja parvekeovet ovat kolmilasisia ja puu-alumiini-rakenteisia. Parvekeovet ovat 
yksilehtisiä ja ulospäin avautuvia. Ranskalaisten parvekkeiden ovet ovat sisäänpäin avautuvia 
pariovia. Ikkunoissa ja parvekeovissa on kuultolakatut puuosat ja ulkopinta on pulverimaalattua 
alumiinia. Asuntojen ikkunat ja parvekeovet varustetaan sälekaihtimin. 

Asuntojen porrastaso-ovet ovat 1-lehtisiä tammiviilutettuja laakaovia. Huoneistojen sisäovet 
ovat tehdasmaalattuja laakaovia. 

Asunnon pintamateriaalit 
Kattopinnat 
Asuntojen kattopinnat ovat pääosin ruiskutasoitettuja ja maalattuja teräsbetonilaattoja. 
Piirustuksissa osoitetut alaslasketut katot tehdään kipsilevyrakenteina. Kipsilevyalakatot 
tasoitetaan ja maalataan. Pesuhuoneiden ja talosaunan löylyhuoneiden katot ovat 
kuusipaneelia. 

Seinäpinnoitteet 
Sisäseinät ovat pääosin maalattuja. Keittiön kalusteväli, kylpyhuoneiden seinät ja erillisten wc-
tilojen altaiden taustat laatoitetaan keraamisella laatalla. Talosaunojen löylyhuoneiden seinät 
ovat kuusipaneelia.  

Lattiapinnoitteet 
Asuinhuoneiden, eteisten ja keittiöiden lattianpäällysteenä on vinyylilankku.  Wc-tilojen ja 
kylpyhuoneiden lattiat laatoitetaan keraamisella laatalla.  

Asunnon kalusteet, varusteet ja laitteet 
Keittiöt 
Komerot ja kaapistot ovat vakiovalmisteisiä ja levyrakenteisia. Rungot ovat melamiinipintaisia. 
Keittiökalusteiden ovet ovat laminaattipintaiset. Keittiön työtasot ovat laminaattipintaiset, 
tiskipöytä ruostumatonta terästä. 

Keittiöissä on huoneistokoon mukaan 500 tai 600mm leveä induktiolattialiesi ja liesikupu. 1-2h-
asunnoissa ja pienemmissä kolmioissa on jääkaappipakastin, suuremmissa 3h-asunnoissa 
jääkaappipakastin sekä tilavaraus toiselle kylmäkoneelle ja 4h-asunnoissa kaksi 
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jääkaappipakastinta. Astianpesukoneelle ja mikroaaltouunille on tilavaraus ja liitännät. 
Astianpesukonevarauksen kohdalla ei ole alakaappia. Koneiden väri on valkoinen.  

Hygieniatilat 
Kylpyhuoneissa on allastaso alakaappeineen, peilikaappi sekä pyykkikaappi. Kalusteet ovat 
metallirakenteiset. Pyykinpesukoneelle sekä kuivausrummulle on tilavaraus ja liitännät. 
Suihkussa on suihkuverhokisko. 

Asuinhuoneet ja eteiset 
Asuinhuoneiden ja eteisten komerokalusteiden rungot ovat melamiinipintaisia ja ovet laminaattia 
ABS-reunalistalla. Naulakkokomeroissa on vain yläovet. Vaatehuoneissa on vaatetanko ja 
säädettävät hyllyt. 

 

Asunnon parvekkeet, terassin ja asuntopihat 
Parvekkeet ovat betonirakenteisia, lattiat ovat matalahiekkapuhallettuja ja 
pölynsidontakäsiteltyjä betonipintoja. Parvekekaiteet ovat betonikaiteita. Ranskalaisten 
parvekkeiden kaiteet ovat metallikaiteita. Parvekkeet lasitetaan. Parvekelasitus ei ole tiivis, vaan 
lasien väliin jää rakoja, joista parvekkeelle voi sataa vettä ja lunta. Parvekkeet varustetaan 
pistorasialla. 

 

Piha-alueet 
Tontti 5 rajautuu yhteispihaan, jota hallinnoi ja huoltaa alueellinen palveluyhtiö. Yhteispiha 
istutetaan ja varustetaan erillisen pihasuunnitelman mukaan. Taloyhtiön tontilla sijaitsevat 
pihaan liittyvät alueet toteutetaan pihasuunnitelman mukaan. 

Tekniset järjestelmät 
Lämmitysjärjestelmä 
Yhtiö liitetään kaukolämpöön. Lämmitysmuotona on vesikiertoinen patterilämmitys. 
Asuinhuoneissa on termostaattisilla patteriventtiileillä varustetut patterit. Kylpyhuoneissa on 
vesikiertoinen lattialämmitys, jota säädetään keskitetysti ulkolämpötilan perusteella. 

Vesi- ja viemärijärjestelmä 
Yhtiö liitetään kunnallisiin vesi- ja viemäriverkostoihin. Vesijohtojen runkoputket ja viemärit 
asunnoissa kulkevat hormeissa, alas lasketuissa katoissa ja koteloissa, jotka on varustettu 
tarkastusluukuin. Kylpyhuoneissa ja wc-tiloissa kalusteille menevät putket ovat kromattua 
kupariputkea ja ne on asennettu seinille näkyviin. Asunnoissa on huoneistokohtaiset 
vesimittarit. 

Ilmanvaihtojärjestelmä 
Taloissa on keskitetty ilmanvaihto, jonka konehuone sijaitsee kunkin talon ullakolla. 
Asuntojen ilmanvaihtokanavat kulkevat piilossa hormeissa, alas lasketuissa katoissa ja 
koteloissa, jotka on varustettu tarkastusluukuin. Tuloilmaa puhalletaan olo-ja makuuhuoneisiin 
ja poistoilmaa imetään keittotilasta, kylpyhuone- ja wc-tiloista ja vaatehuoneesta.  
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Keskitetyssä järjestelmässä asukas voi tehostaa keittotilan poistoilmanvaihtoa hetkellisesti 
liesikuvusta ja samalla tehostuu olohuoneen ilmavirta / pienenee kylpyhuoneen ilmavirta.  

Sähkö- ja telejärjestelmät 
Sähkö- ja telepisteiden sijoitus ja määrät on esitetty suunnitelmissa. Huoneistoihin on toteutettu 
antenni- ja yleiskaapelointijärjestelmä. Yhtiön tietoliikenne ja antennijärjestelmä liitetään 
valokuidulla operaattorin verkkoon. 

 

Huomautus! 
Tämä on lyhennelmä varsinaisesta rakennustyöselostuksesta. Mikäli tässä 
rakennustapaselostuksessa esiintyvät tiedot ovat ristiriitaisia urakkasopimusasiakirjojen kanssa, 
noudatetaan urakkasopimuksen ja liitteenä olevien työselostusten ja piirustusten määräyksiä.. 

Asuntoihin saatetaan joutua lisäämään suunnitelmien ja rakentamisen edetessä vähäisiä 
alaslaskuja ja kotelointeja LVIS-putkien ja johtojen takia. 

Esitteen tiedot perustuvat 9.8.2022 tilanteeseen, oikeus muutoksiin pidätetään. 

Helsingissä 9. elokuuta 2022 

HELSINGIN KAUPUNKI – ASUNTOTUOTANTO 

 


