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Talotyyppi 1-2 kerroksinen rivitalo, 22 asuntoa

Sijainti Kaarinan keskusta

Osoite Mäkilänkatu 5, 20780 KAARINA

Tontti Kaarinan keskusta 5. kaupunginosan kortteli 5804, tontti 4, tontin pinta-ala 7.048 m2

Kaavoitus Kaarinan kaupungin kaavoituspalvelu

Valmistuu Arvioitu valmistumisaika 20.12.2013

Arkkitehti Arkkitehtitoimisto C&Co Oy

Urakoitsija SRV Rakennus Oy / SRV Lounais-Suomi

Ratsu
K AARINA



Vaso/Ratsu 

Ratsu on Vason uusin asumisoikeusrivitalo Kaarinan 

keskustassa. Naapurina Mäkilänkadun toisella puolella 

on vuonna 2011 valmistunut Vason Kuninkaanlaakso. 

Lähellä asukkaita ovat teatteri, päiväkoti, liikuntapaikat, 

kaupat ja hyvät liikenneyhteydet minne vaan.  

Lisää palveluja sekä Kaarinan kaupunginhallinto  

löytyy Uudenmaantien toiselta puolelta. Sekä 

yksitasoiset että kaksitasoiset rivitaloasunnot on 

toteutettu laadukkaasti. Huoneistojen pohjaratkaisut 

ovat tehokkaita - ilman hukkaneliöitä.

Esitteen asuntojen pohjakuvia, varustelutasoa, rakennustapaa sekä tontin varustelua koskevat tiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla. Esitteen tiedot vastaavat mahdollisimman tarkkaan kiinteistön rakennushetkistä tilannetta. Kiinteistön käytön aikana

tai jo rakennusaikana on mahdollisesti tehty asuntokohtaisia muutoksia tai tontin olosuhteita on muutettu. Kulloinkin tarjolla olevien asuntojen tiedot voi varmistaa tutustumalla kyseiseen asuntoon Vason asuntokohtaisesti antamien ohjeiden mukaisesti.
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Rakennustapaselostus

SUUNNITTELIJAT
Arkkitehtisuunnittelu:

 Arkkitehtitoimisto C&Co Oy

Rakennesuunnittelu:

 Narmaplan Oy

LVI-suunnittelu: 

 Siikon Oy

Sähkösuunnittelu: 

 Sähköinsinööritoimisto Matti Leppä Oy

Pohjarakennussuunnittelu: 

 SM Maanpää Oy

TIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA
Tontille rakennetaan viisi erillistä asuin- 

rakennusta, joissa on huoneistoja yhteen-

sä 22 kpl. Asuinrakennukset ovat pääosin 

1-tasoisia, kaksi taloista on 2-tasoisia. 

Oleskelupihat ja parvekkeet suuntautuvat 

pääosin etelä-luodesivuille. Huoneisto-

kohtaiset lämpöeristämättömät varasto-

tilat rakennetaan asuntojen sisäänkäyntien 

yhteyteen. Jokaiseen asuinhuoneistoon 

kuuluu yksi lämmityspistorasialla varus-

tettu autokatospaikka. Lisäksi piha-alueel-

la on lämmityspistorasialla varustettuja 

avopaikkoja asemapiirustuksen mukaises-

ti. Ajotiet, pysäköintialueet ja autokatokset 

ovat pääosin asfalttipintaisia. Asuntojen 

sisääntulojen edessä on betonilaatoitus. 

Muut pihatiet ovat joko asfalttipintaisia 

tai kivituhkapintaisia ja leikkialueella 

on hiekkapinta. Istutukset, nurmetus ja 

piha-alueen varusteet tehdään erillisen 

suunnitelman mukaisesti.

RAKENTEET
Rakennukset perustetaan pohjatutkijan 

ohjeiden ja rakennesuunnitelmien mukaan 

teräsbetonipaalujen varaan. Rakennusten 

ala- ja välipohjat ovat paikalla valettua 

teräsbetonia. Ulkoseinät ovat pääosin puu-

rakenteisia seiniä, kaksikerroksisen talon 

päätyseinät ovat ensimmäisen kerroksen 

osalta teräsbetonia. Pääasiallinen julki-

sivumateriaali on paikalla muurattu tiili. 

Yläpohjat ovat puurakenteisia, vesikatot 

harjakattoja, katteena on tiili.

VÄLISEINÄT
Huoneistojen väliset seinät ovat teräs- 

betonia. Asuntojen sisäiset kevyet väli- 

seinät ovat peltirankaisia kipsilevyseiniä. 

IKKUNAT JA OVET
Asuntojen ikkunat ovat kolmilasisia, 

vakiorakenteisia, tehdasmaalattuja puu-

alumiini-ikkunoita. Ulkopuite ja karmin 

ulkopuolen verhoilut ovat polttomaalattua 

alumiinia. Parvekkeiden ja terassien ovet 

ovat lasiaukollisia yksilehtisiä tehdas-

valmisteisia vakiopuuovia. Asunnon 

pääsisäänkäynnin ulko-ovi on tehdas-

valmisteinen lämpöeristetty vakio-ovi. 

Huoneistojen sisäovet ovat tehdasmaalat-

tuja valkoisia laakaovia. Saunan ovet ovat 

lasiovia puukarmein. Ikkunoiden ja ovien 

heloitukset ja painikkeet ovat vakioita.

PARVEKKEET JA OLESKELUPIHAT
2-tasoisissa asunnoissa on parvekkeet 

pohja- ja julkisivupiirustusten mukaisesti 

tehtynä. Parvekkeet ovat teräs/puuraken-

teisia. 1-tasoisissa asunnoissa on oleske-

lupiha pohjakuvien mukaisesti. Oleskelu- 

pihoilla on valaisin ja sähköpistorasia.

ASUNTOJEN PINTARAKENTEET

Lattiat
Asuinhuoneiden, eteisen, vaatehuoneen 

ja keittiön lattiat ovat laminaattia. Erillisen 

tuulikaapin lattiat ovat laatoitetut. Kylpy-

huoneiden, saunojen, kodinhoito- ja wc- 

tilojen lattiat laatoitetaan. Sisäportaat ovat 

puurakenteiset suunnitelmien mukaan.

Seinät
Asuinhuoneiden, keittiön, vaatehuoneen, 

yläkerran aulan, ja eteisen seinät ovat 

maalattuja. Kylpyhuoneiden ja wc-tilojen 

seinät laatoitetaan alaslaskettuun kattoon  

asti. Saunan seinät ovat paneloituja.  

Keittiöissä työtason ja yläkaappien  

välitila laatoitetaan. 

Katot
Asuinhuoneiden katot ovat pääosin ruisku- 

tasoitettuja kattoja. Alaslasketut katot ja 

kattoihin liittyvät koteloinnit tasoitetaan ja 

maalataan. Saunan ja kylpyhuoneen katot 

ovat puupaneelikattoja. Erillisen WC:n ja 

kodinhoitohuoneen katot ovat maalatut.

KALUSTEET JA VARUSTEET
Kaikki kalusteet ovat tehdasvalmisteisia 

vakiokalusteita erillisen kalustesuunnitel-

man mukaisesti. Kiinteiden kalusteiden 

peittämät seinät ovat maalamattomia ja 

tasoittamattomia. Laminaattia ei asenneta 

kiintokalusteiden alle.

Keittiöt
Keittiökalusteiden ovet ja laatikostojen 

etulevyt ovat laminaattia tai maalattua 

mdf-levyä. Kalusterunko, ala- ja ylätäyt-

teet ovat valkoiset. Työpöytätasot ovat 

laminaattipintaiset. Astianpesupöytä on 

laminaattitasoon upotettu 1-altainen  

rst-allas. Kalusteissa on tilavaraus  

mikroaaltouunille. 

Asuinhuoneet ja eteiset
Makuuhuoneiden ja eteisen komeroka-

lusteiden ovet ovat maalattua mdf-levyä. 

Vaatehuoneissa on avohyllyköt ja ripus-

tustanko suunnitelmien mukaan.

Ikkunat varustetaan verhokiskoilla.

Jokaiseen huoneistoon asennetaan  

sähkökäyttöinen palovaroitin sähkö- 

suunnitelmien mukaan.

Kylpyhuoneet, kodinhoito- ja wc-tilat 
Kylpyhuoneiden, kodinhoito- ja wc- tilojen 

kalusteovet ovat laminaattia tai maalattua 

mdf-levyä. Pyykinpesukoneelle ja kuiva-

usrummulle on tilavaraus sekä liitäntäval-

miudet arkkitehti- ja lvis-suunnitelmien 

mukaan. Kylpy- ja wc-tiloissa on wc-istuin, 

käsienpesuallas, allaskaappi, peili tai peili-

kaappi, koukusto pyyhkeille sekä wc-pape-

riteline arkkitehtisuunnitelmien mukaan. 

Kylpyhuoneissa on lisäksi pyykkikaappi ja 

suihkuseinäke suihkuverhokiskolla suunni-

telmien mukaan. 

LAITTEET JA KONEET
Keittiöissä on valkoiset kodinkoneet; 

keraaminen lattialiesi, liesikupu, astianpe-

sukone ja jääpakastinkaappiyhdistelmä. 

Kolmioissa ja sitä suuremmissa asunnois-

sa on kahdet kylmäkoneet suunnitelmien 

mukaan. Mikroaaltouunille on tilavaraus 

kalusteissa. Saunoissa on sähkösuunnitel-

mien mukainen sähkökiuas. 

TALOTEKNIIKKA
LVI- ja sähkötyöt tehdään erikoissuunni-

telmien mukaan. Rakennukset liitetään 

kaukolämpöverkostoon sekä Kaarinan 

kaupungin vesi- ja viemäriverkostoon.  

Lämmitysmuotona on vesikiertoinen 

lattialämmitys. Asuntojen vesipisteissä 

on yksiotesekoittajat, suihkusekoittimessa 

termostaatti. Saunassa on kuivakaivo.

Yhtiössä on sähkön ja veden huoneisto-

kohtainen mittaus, veden mittaus mahdol-

listetaan kaukoluettavilla mittareilla.

Keittiöissä on työtasovalojen yhteydessä 

pistorasiat. Asunnoissa on huoneistokoh-

tainen koneellinen tulo-poistoilmanvaihto 

varustettuna lämmön talteenotolla. 

Yhtiö liitetään kaapeli-tv-verkkoon.  

Asunnot varustetaan tietoliikennekaape-

loinnilla mm. kiinteätä internet yhteyttä 

varten. Jokaisessa yhtiön asuinhuoneis-

tossa on liittymismahdollisuus kiinteään 

internetverkkoon.

HUOMAUTUS
Tämä rakennustapaselostus on laadittu 

ohjeeksi laatutasosta ja se on lyhennel-

mä rakennustyöselostuksesta. Kohde 

rakennetaan rakennuslupaa haettaessa 

voimassa olleiden rakennusmääräysten 

mukaisesti. Pidätämme itsellemme  

oikeuden vaihtaa rakenteita ja materiaale-

ja toisiin vastaaviin ja samanarvoisiin sekä 

soveltaa tarvittaessa piirustuksessa olevia 

mittoja. Yksityiskohdissa valmis toteutus 

voi poiketa esitteen tiedoista.


