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keonraitti on uusin asumisoikeustalo  

Raision ydinkeskustassa. Sijainti on kauppapalve-

luiden, terveydenhoidon, liikunnan, päivähoidon ja 

kou lujenkin suhteen erinomainen. Kaikki palvelut 

ovat kivenheiton päässä. Talossa on moderni ja arvo-

kas  julkisivu. Varustelutaso on määrältään runsas ja 

 teknisesti laadukas. Huoneistojen pohjaratkaisut ovat 

tehokkaita, hukkaneliöistä ei tarvitse maksaa.

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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Huoneistotyypit  Huoneistot kerros

1h+kk+s 41m2  as. 3, 7, 11, 15, 19, 23  1–6 

1h+kk+s 41m2 as. 27 7
2h+kk+s 54m2 as. 2, 6, 10, 14 1–4
2h+kk+s 54m2 as. 18, 22, 26 5–7
3h+kk+s 65,5m2 as. 4, 8, 12, 16, 20, 24 1–6
3h+kk+s 65,5m2 as. 28 7
3h+kk+s 77,5m2 as. 1, 5, 9, 13 1–4
3h+kk+s 77,5m2 as. 17, 21, 25 5–7P

41 m2 54 m2

65,5 m2 77,5 m2
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rakennuttaminen ja myynti
Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy
Rauhankatu 4, 20100 TURKU

suunnittelijat
Arkkitehtisuunnittelu: Optiplan Oy
Rakennesuunnittelu: Optiplan Oy
LVIS-suunnittelu: Optiplan Oy
GEO-suunnittelu: Insinööritoimisto Sauli Maan-
pää Ky

Yleistä 
Rakennuskohde sijaitsee Raision keskustassa 
monipuolisten palvelujen lähellä osoitteessa 
Keonpellonkatu 4.

Keonraitti on 7-kerroksinen julkisivultaan 
pääosin rapattu rakennus, jossa on yhteensä 28 
huoneistoa. Jokaisessa asunnossa on oma sauna 
ja lasitettu parveke.

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy/ Keonraitti 
rakennetaan rakennuslupaa haettaessa voimassa 
olleiden rakennusmääräysten mukaisesti. Tietoja 
rakentamismääräyksistä ja niiden muuttumisesta 
saa mm. ympäristöministeriöstä (www.ympa-
risto.fi) tai paikallisesta rakennusvalvontatoimis-
tosta.

Perustaminen
Rakennus perustetaan pohjatutkijan ja rakenne-
suunnittelijan laatimien suunnitelmien mukaan 
teräsbetonipaalujen varaan.

alapohja 
Rakennuksen alapohja on kantava paikalla valettu 
teräsbetonilaatta rakennesuunnitelmien mukaan.

Ulkoseinät
Ulkoseinät ovat pääasiassa betonirunkoisia 
seiniä, joissa on määräysten mukainen lämmön-
eristys ja ulkoverhouksena rappaus.

Väliseinät
Huoneistojen väliset seinät ovat paikalla valettuja 
teräsbetoniseiniä.

Asuntojen sisäiset huoneiden väliset seinät ovat 
puu- tai metallirankaisia kipsilevyseiniä.

Välipohjat
Rakennuksen välipohjat ovat paikalla valettuja 
teräsbetonilaattoja.

Yläpohja
Yläpohjana on paikalla valettu teräsbetonilaatta, 
laatan päällä puinen ristikkorakenne vesikatteen 
kannattamiseksi.

Vesikatto
Vesikaton muotona on 2-lappeinen pulpettikatto, 
katteena konesaumattu pelti.

ikkunat ja parvekeovet
Asuntojen ikkunat ovat 2-puitteisia 3-lasisia 
sisään aukeavia tehdasmaalattuja MSE-ikkunoita, 
joiden karmin ulkopinta ja ulkopuitteet on suojat-
tu alumiiniprofiililla.

Parvekkeiden ovet ovat ulosaukeavia yksilehti-
siä lasiaukollisia ovia, joiden karmin ja ovilehden 
ulkopinta ovat alumiinia.

ovet
Asuinhuoneiden väliovet ovat valkoisia,  tehdas-

maalattuja ja huullettuja laakaovia puukarmein.
Saunojen ovet ovat karkaistuja kokolasiovia 

puukarmein.
Porrastaso-ovet ovat tehdasmaalattuja EI 15-luo-

kan oviyhdistelmiä.
Rakennuksen pääsisäänkäynnin ovi on metalli-

runkoinen lasiovi, jossa 2-kertainen eristyslasi.
Pääsisäänkäynti varustetaan ovipuhelinjärjestel-

mällä.

Portaat ja porrashuoneet
Portaat ovat esivalmisteisia teräsbetoniporrasele-
menttejä, askelmapinnat mosaiikkibetonia.

Sisääntulokerroksen lattia laatoitetaan, muissa 
kerroksissa askeläänivaatimukset täyttävä muo-
vimatto.

Sisääntuloaulan seinät laatoitetaan osittain, 
muut porrashuoneen seinät maalataan.

Huoneistojen pintamateriaalit
tila lattia seinät katto 
eteinen laminaatti maalattu ruiskutasoitettu
olohuone laminaatti maalattu ruiskutasoitettu
keittiö laminaatti maalattu ruiskutasoitettu
makuuhuone laminaatti maalattu ruiskutasoitettu
vaatehuone laminaatti maalattu ruiskutasoite
erillinen WC laatta laatta maalattu
pesuhuone laatta laatta paneeli
sauna laatta paneeli paneeli

Keittiössä työpöydän ja yläkaappien väli laatoi-
tetaan.

Kiinteiden kalusteiden peittämät seinät ovat 
maalamattomia ja tasoittamattomia. Laminaattia 
ei asenneta kiintokalusteiden alle.

kalusteet
Kaikki kiintokalusteet ovat tehdasvalmisteisia 
vakiokalusteita, kalusteiden rungot melamiinipin-
taisia, työtasot taivelaminaattia.

Keittiön, pesuhuoneen ja WC:n kalusteovet ovat 
taivereunalaminaattia, muiden tilojen kalusteovet 
ovat melamiinipintaisia.
 
Varusteet ja laitteet
Kaikissa asunnoissa on 600 mm leveä keraami-
nen lattialiesi, jää-pakastekaappi, ilmanvaihto-
suunnitelman mukainen liesikaapu sekä saunassa 
sähkösuunnitelman mukainen kiuas.

Tilavaraukset kaikissa asunnoissa astianpe-
sukoneelle, mikroaaltouunille, pesukoneelle ja 
kuivausrummulle (torniasennus). Lisäksi 77,5 m²:n 
3h+k+s asunnoissa varaus toiselle kylmälaitteelle.

lämmitysjärjestelmä ja ilmanvaihto (lVi)
LVI-työt tehdään erikoissuunnitelmien mukaan.

Yhtiö liittyy Raision kaupungin vesi-, viemäri- ja 
kaukolämpöverkkoon, lämmitysmuotona vesikier-
toinen patterilämmitys.

Jokaisessa asunnossa on huoneistokohtainen 
lämmön talteenotolla varustettu tulo-/ poistoil-
manvaihtokone. Ilmanvaihtokoneet liitetään 
kiinteistön sähkönmittaukseen.

sähkötyöt
Sähkö- ja telejärjestelmät tehdään erikoissuunni-
telmien mukaan.

Keittiössä olevat työtasovalaisimet on varus-
tettu pistorasialla, laitteille ja laitevarauksille on 
erilliset pistorasiat.

Asunnot varustetaan verkkovirtaan kytketyillä 

paristovarmennetuilla palovaroittimilla.
Sähkö ja käyttövesi mitataan huoneistokohtaisesti.
Pesuhuoneissa ja erillis-WC:ssä mukavuuslattia-

lämmitys.
 
tV-, puhelin- ja tietoverkkojärjestelmä
Yhtiö liittyy kaapelitelevisioverkkoon. Rakennus 
varustetaan avoimella yleiskaapelointijärjestel-
mällä (puhelin/ atk), joka mahdollistaa kiinteis-
tö- ja huoneistokohtaiset nopeat laajakaistaiset 
tietoliikennepalvelut.
 
Hissi
Rakennukseen tulee konehuoneeton henkilöhissi, 
jonka kantavuus on 630 kg (8 henkilöä)

Parvekkeet  
Parvekkeet ovat betonielementtirakenteisia, lattia 
betonipintainen.

Parvekkeiden kaiteet ovat metallisrakenteiset ja 
parvekkeet lasitetaan avattavalla lasitusjärjestel-
mällä.
 
asuntojen varastot
Jokaisella asunnolla on oma varastokomero kella-
rikerroksessa varusteena 2 hyllyä ja metallinen 
ripustustanko.

autopaikoitus
Autopaikoitus on järjestetty pääosin viereiselle 
LPA-tontille ja osittain omalle tontille.

Lämmityspistorasialla varustettuja autopaikkoja 
on yhteensä 23 kpl, joita 14 kpl sijaitsee verkko-
ovin lukittavassa autokatoksessa.

Piha-alue
Nurmikot ja istutukset tehdään asemapiirustuk-
sen osoittamassa laajuudessa. Istutukset, kasvit ja 
pihan pintarakenteet on täsmennetty istutussuun-
nitelmassa.

Lasten leikkialue leikkivälineineen sekä yhteiset 
tamppaus- ja pyykinkuivaustelineet rakennetaan 
asemapiirustuksen osoittamiin paikkoihin.

Jätehuolto hoidetaan maahan upotettavilla 
syväkeräysastioilla.

Yhteistilat
Yhtiön hallinnassa olevat yhteistilat sijaitsevat 
kellarikerroksessa.

Yhteistiloja ovat lämmönjakohuone, sähköpää-
keskus, irtaimistovarastot, ulkoiluvälinevarasto, 
väestönsuoja, siivouskomero, talonvarasto ja 
kuivaushuone.

Huomautus
Tämä rakennustapaselostus on laadittu ohjeeksi 
laatutasosta ja se on lyhennelmä rakennustyöse-
lostuksesta.

Pidätämme itsellemme oikeuden vaihtaa raken-
teita ja materiaaleja toisiin vastaaviin ja samanar-
voisiin sekä soveltaa tarvittaessa piirustuksessa 
olevia mittoja.

Yksityiskohdissa valmis toteutus voi poiketa 
esitteen tiedoista.

Huoneistokohtaiset korvattavat lisä- ja muutos-
työt tehdään Varsinais-Suomen Asumisoikeus 
Oy:n kirjallisia ohjeita noudattaen.
 

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

rakennustapaselostus


