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Mallirakennus Oy:n kodit on suunniteltu energiatehokkaasti ja 
pohjaratkaisut ovat toimivia lapsiperheen arkea ajatellen. Pinta-
materiaalit ja kalusteet on valittu kulutusta kestävistä laadukkais-
ta materiaaleista. Keittiön kalusteet ovat Puustellin mallistosta.  

Asuintilat ovat yhdessä tasossa ja ovat näin ollen käytännölliset 
arjen askareisiin. 

Taloyhtiö on liitetty kaukolämpöön ja asunnoissa on nykyai-
kainen koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla. Kaikissa 
asuintiloissa on vesikiertoinen lattialämmitys joka tuo asuinviih-
tyvyyttä arkeen. Kaikilla huoneistolla on kaksi autopaikkaa ja 
suunnittelussa on huomioitu sähköautojen latausmahdollisuus.

Tuusula on vireä ja kasvava asuinkunta. Se sijaitsee lähellä 
luontoa, mutta on kuitenkin hyvien liikenneyhteyksien varrella. 
Kunta on tunnettu kulttuurihistoriastaan - siellä sijaitsee mm. 
värikkään kulttuurihistorian omaava kaunis Tuusulan Rantatie. 

Rakennusaika:  3/2019 - 9/2019
Energialuokka:  C

Asunto Oy Tuusulan Rykmentti

HUONEISTOKOOT

3 h+k+s  74 m2      3 kpl
3 h+k+s 79 m2  4 kpl
4 h+k+s 94 m2  4 kpl

Jokaiseen asuntoon kuuluu lämmin ulko-      
varasto 5m2.

AUTOPAIKAT

Autokatoksissa on autopaikkoja 12 kpl ja 
avopaikkoja 10 kpl. 

TEKNISET JA YHTEISET TILAT

Kiinteistön yhteisiä tiloja ovat tekninen tila, 
jätekatos ja pyörävarasto

TONTTI

Tontin koko:    3371 m2
Kaupunki:   Tuusula
Kaupunginosa:   15
Kortteli:     5701
Tontin nro:  6

Vuokranantaja:  OP Tonttirahasto Ky
Vuokra-aika:   50 vuotta

Huoneistokohtainen tonttiosuus on mahdol-
lista lunastaa rakennuksen valmistumisen 
yhteydessä ja sen jälkeen vuosittain. Huo-
neistot jotka ovat lunastaneet tonttiosuuden 
eivät ole velvollisia maksamaan tontin vuok-
ravastiketta. 



” Puustellinmetsään, 
tulevaisuuden kaupunki-  
kylään sijoittuva moderni 
uudiskohde. ”



Rykmentinpuisto Tuusula

Varuskunnan henki on väkevästi läsnä

Rykmentinpuiston tarina alkaa Hyrylän vanhasta varuskunnasta, joka perustettiin jo Venä-
jän vallan aikana vuonna 1874. Vielä vuosina 1957-2006 alueella toimi Helsingin ilmator-
juntarykmentti. Varuskunnan henki näkyy alueella edelleen ja erityisesti punatiiliset kasar-
mirakennukset tuova tuulahduksen Rykmentinpuiston väkevästä historiasta. Ei myöskään 
sovi unohtaa niitä tuhansia varusmiehiä, jotka kaivoivat asepalveluksensa aikansa lukuisia 
poteroita alueen kangasmetsiin. Lukuisat tarinat ja alueen historia jäävät aina elämään, 
vaikka alueen käyttötarkoitus muuttuukin.

Rykmentinpuistossa sijaitsee myös vuonna 1969 avattu Ilmatorjuntamuseo, joka esittelee 
ilmatorjunnan historiaa eri vuosikymmeninä. Ilmatorjuntamuseon alueella on myös Ryk-
mentinpuiston vanhin rakennus,  ns. Kapteenin puustelli. Ruotsin vallan aikaan vuonna 
1721 rakennettu rakennus on toiminut niin sotilaiden asuntona aina rakennuksen muse-
oimiseen saakka. Kapteenin puustellissa esitellään Hyrylän varuskunta-alueen historiaa 
sekä sotilasperinnettä.



Puustellinmetsä - Tulevaisuuden kaupunkikylä

Puustellinmetsä on Hyrylän keskustan itäpuolelle sijoittuva, keskuspuistoon ja vihe-
ralueisiin rajautuva noin 2400 asukkaan asuinalue, joka on mittakaavaltaan ja ra-
kentamistavaltaan kylämäisen pienimuotoinen. Alueelle on tulossa monipuolisia 
asuntoja aina kerrostaloista omakotitaloihin. Alueella tullaan järjestämään myös 
vuoden 2020 Asuntomessut. Alueen asemakaava on hyväksytty ja alueen infra-
suunnittelua on jo käynnissä. Alueen tonttien markkinointi tulee käynnistymään ar-
violta vuodenvaiheessa 2017-2018 ja keihäänkärkenä toimii asuntomeassualue.

Alueen asemakaavakartat ja suunnitelmat löytyvät Tuusulan kunnan 
kotisivuilta osoitteesta: www.tuusula.fi (kaavoitus).
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Asemakuva



RAKENNUS A

RAKENNUS B

RAKENNUS C

Pohjakuvat



JulkisivutJulkisivut

Julkisivu luoteeseen

Julkisivu kaakkoon

Julkisivu koilliseen Julkisivu lounaaseen

Suuntaa antava. Ei mittakaavassa.



4h+k+s 94 m2

Huoneistot A1 ja B5



3h+k+s 79 m2

Huoneistot A2 ja B6



3h+k+s 79 m2

Huoneistot A3 ja B7



4h+k+s 94 m2

Huoneistot A4 ja B8



3h+k+s 74 m2

Huoneisto C9



3h+k+s 74 m2

Huoneisto C10



3h+k+s 74 m2

Huoneisto C11



ASUNTOYHTIÖ
Asunto Oy Tuusulan Rykmentti
Puustellinraitti 6, 04300 TUUSULA

YLEISTÄ
Asunto Oy Tuusulan Rykmentti rakennetaan 
Tuusulan 15. kaupunginosaan kortteliin 5701 
tontille 6. Asuinrakennuksia on yhteensä kol-
me.

Yhtiössä on 11 asuntoa. Tekniset tilat sijaitse-
vat varastorakennuksessa.

Yhteensä 12 autopaikkaa sekä 10 avopaikka. 
Asukkaiden käytössä olevat autopaikat varus-
tetaan lämmityspistokkein. 

Ulkoiluvälinevarasto ja jätekatos sijaitsevat 
autokatos-/varastorakennuksessa.

RAKENTEET
Perustukset:
Asuinrakennukset perustetaan paikalla valettu-
jen anturoiden varaan. Sokkeli on paikallava-
lettu. Tuulettuva alapohja ontelolaatastolla.

Seinät
Ulkoseinät ovat puupaneelilla verhottuja puu-
runkoisia rakenteita. Huoneistojen välinen 
seinä on puurunkoinen, eristetty ja molemmin-
puolin tuplalevytetty. Kevyet väliseinät ovat 
eristettyjä puurankarunkoisia kipsilevyseiniä. 

Yläpohja
Yläpohja on puurunkoinen ja vesikatteena 
betonikattotiili. Yläpohjan eristeenä levy- sekä 
puhallusvilla.

Ikkunat ja ulko-ovet
MSE puualumiini-ikkunat selektiivilaseilla. Ovet 
ns. lämpöovia.

Muut rakenteet
Kaikissa huoneistoissa on katettu terassi.

KALUSTEET JA VARUSTEET
Keittiöiden kiinteät kalusteet ovat tehdasval-
misteisia standardikalusteita maalatulla tai 
kuvioidulla mdf-ovella ja/tai mikrolaminaattipin-
noitteella. Kalusteet ovat Puustellin mallistoa. 
Pesualtaat upotetaan laminaattipintaiseen 
työtasoon. Pesuhuoneiden kalusteissa on 
maalatut mdf-ovet. Eteisen ja makuuhuonei-
den komerokalusteiden ovet ovat pääosin 
melamiinia.

LAITTEET JA KONEET
Keittiössä on vakiovarusteena keraaminen liesi 
ja kalusteuuni, liesikupu sekä astianpesukone 
ja jääkaappipakastin. Pesuhuoneissa on säh-
kövaraus pyykinpesukoneelle ja kuivausrum-
mulle. Löylyhuoneessa on sähkökiuas.

SEINÄPINNOITTEET
Asuintilojen seinät maalataan. Keittiöiden 
työtasojen välitila lasia. Pesuhuoneiden seinät 
laatoitetaan. Löylyhuoneiden seinät mustaa 
kuusipaneelia.

LATTIAPINNOITTEET
Kaikkiin asuinhuoneisiin asennetaan laminaat-
tilattia. Pesu- ja löylyhuoneiden lattiat laatoite-
taan.

KATTOPINNOITTEET
Asuntojen katot mdf-paneelia. Löylyhuonei-
den ja pesuhuoneiden katoissa lämpökäsitely 
haapa.

Rakennustapaselostus



Huonetila   Lattia        Seinät    Katto
Eteinen   laatta    kipsil.+maal.    Mdf-paneeli
Makuuhuoneet  vinyyli   kipsil.+maal.    Mdf-paneeli
Keittiö   vinyyli   kipsil.+maal.    Mdf-paneeli
Olohuone   vinyyli   kipsil.+maal.    Mdf-paneeli
WC    laatta    kipsil.+maal.    Mdf-paneeli
Pesuhuone   laatta    laatta     Lämpökäs. haapa
Sauna   laatta    kuusipaneeli, musta  Lämpökäs. haapa

PINTAMATERIAALIT

ULKOPUOLISET RAKENTEET JA VARUS-
TEET
Räystäskourujen ja syöksytorvien materiaalina 
muovipinnoitettu pelti.

Piha-alueen kulkuväylät ja autopaikat asfaltoi-
daan. Istutukset, pensaat ym eivät kuulu ra-
kentamisohjelmaan.

ANTENNI- JA TIETOJÄRJESTELMÄT
Yhtiön rakennuksessa on tietoliikennekaape-
lointi mm. kiinteää Internet-yhteyttä varten.

HUOMAUTUS
Ostajan on tutustuttava lopullisiin myyntiasia-
kirjoihin kauppakirjan allekirjoituksen yhtey-
dessä. Tiedot ovat alustavat ja perustuvat 
tilanteeseen 18.2.2019. Tässä rakennustapa-
selostuksessa mainittuja materiaaleja ja tarvik-
keita voidaan muuttaa tai vaihtaa laadultaan ja 
teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaavaksi.

ILMANVAIHTO, LÄMMITYS JA VESI
Kiinteistö liitetään vesi- ja viemäriverkostoon sekä sähköverkostoon. Lämmityksenä on kauko-
lämpö sekä huone- tai tilakohtaisesti ohjattu vesikiertoinen lattialämmitys. 

Koneellinen sisäänpuhallus ja poistoilmanvaihto lämmön talteenotolla (LTO).



Mallirakennus Oy

Myynti   Timo Ojanen, LKV
   Puh. 050 595 3200
   mallirakennus@gmail.com

Mallirakennus Oy
Mallirakennus Oy on vuonna 1997 perustettu rakennusliike. Osakkailla on 
vahva osaaminen, pitkäaikainen kokemus sekä ammattitaito rakennusalalta.


