
RAKENNUSTAPASELOSTE 

KELLARIMÄENKATU 6 & 8 RAISIO 

YLEISTÄ Tontille rakennetaan 6 kappaletta 1 -kerroksisia asumisoikeusrivitaloja, joissa on 48 asuntoa. 

2H+KT+S 54m² 8 KPL 

3H+KT+S 68,5 m² 29 KPL 

4H+KT+S 83,5 m² 11 KPL 

Kiinteistö rakennetaan Raision kunnan Kantoniitun kaava-alueella oleville tonteille 680-3-3088-

1 ja 680-3-3088-2.  

KIINTEISTÖ 

Osoite 

Autopaikat ja 

Ulkoalueet 

Kellarimäenkatu 6 & 8, 21200 Raisio 

Piha-alueella on 56 kpl  lämmityspistorasiallisia autokatospaikkoja, joista 6 kpl varustetaan keskinopealla 
sähköauton latauksen erillismittauksella. Avopaikkoja on 40 kpl. 
Pihan ajotiet, leikki- ja oleskelualueet, istutukset ja nurmialueet toteutetaan asemapiirustuksen ja 
pihasuunnitelman mukaisesti.

Varastotilat Jokaisella huoneistolla on asunnon sisäänkäynnin yhteydessä puolilämmin (osittain eristetty, 
lämmittämätön tila) irtaimistovarasto.  

RAKENTEET 

Perustukset Betoninen valusokkeli 

Alapohja Tuulettuva ontelolaatta alapohja. 

Yläpohja ja   Yläpohja toteutetaan puurakenteisena. Puurakenteiset kattotuolit, 

vesikatto lämpöeristettynä ja tuulettuvana. Lämpöeristeenä käytetään puhallusvillaa. Asuinrakennusten 
vesikatto on harjakatto ja katemateriaalina on pelti. 

Ulkoseinät    Ulkoseinät ovat puurakenteisia rakennesuunnitelmien mukaisesti. 

Huoneistojen 

väliset seinät Huoneistojen väliset seinät ovat kivirakenteisia osastoivia seiniä rakennesuunnitelmien 

mukaisesti. 

Sisäseinät   Sisäväliseinät ovat metallirankaisia kipsilevyverhoiltuja seiniä, jotka pintakäsitellään 



 suunnitelmien mukaisesti. Märkätilojen seinät vesieristetään rakennusmääräysten mukaisesti. 

Ikkunat Asuntojen ikkunat ovat MSE –tyypin mukaisia avattavia ja/tai MEK –tyypin mukaisia kiinteitä 

ikkunoita. Ikkunat ovat vakiorakenteisia tehdasmaalattuja puu-alumiini-ikkunoita. Ikkunoiden 

sisäpuitteiden ja karmien värit suunnitelmien mukaisesti. 

Ovet Ulko-ovet ovat tehdasmaalattuja metalli-/puurakenteisia ovia arkkitehtisuunnitelmien mukaan. 

Julkisivut 

Saunoissa on lasiovi. Sisäväliovet ovat tehdasvalmisteisia kennorakenteisia laakaovia. 

Asuinrakennusten julkisivujen verhoilut ovat puuta arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti. 

Sokkelissa on betonipinta. Julkisivut ovat väritykseltään arkkitehtisuunnitelmien mukaiset. 

Oleskelupihat Rivitalojen oleskelupihoille rakennetaan asemapiirroksen mukaisesti ruskeasävyinen 2,4 m syvä 
painekyllästetty patio. 

HUONEISTOJEN PINTAMATERIAALIT 

Lattiat: 

- Eteinen, makuuhuone, olohuone ja keittiö 8mm reunaviistetty
laminaatti KL32

- Kylpyhuone ja erillis WC:t s, laatta 10x10 , saumat laatan väriin

- jalkalistat 12 mm valkoinen puulista, kynnykset metalliset
hopeaharjatut alumiinilistat,

- saunassa laatan 20 cm laatan nosto seinälle

Seinät: 

- maalattu valkoinen sävy  Batisti G497

- keittiön välitila sävymaailman mukaan, joko laminaattia (Ecolam) työtason
väriin tai lasia (valkoinen/starlight)

- työtaso Ecolam laminaatti
- saunassa kuusipaneeli 15x95 STV
- pesutilat ja erillis WC: laatta matta valkoinen 20x40

- laattasaumat laatan väriin

Katot: 
- valkoinen ruiskutasoitus

- alaslaskut tasoitus ja maalaus
valkoinen

- saunassa kuusipaneeli 15x95 STV

TALOTEKNIIKKA JA LIITTYMÄT 

Vesi ja   Yhtiö liitetään Raision kaupungin vesijohto- ja viemäriverkostoihin. 

viemäri   Yhtiössä on asuntokohtainen veden mittaus. 

Lämmitys Kohteen lämmitys toteutetaan kaukolämmöllä. Asuntojen lämmönjako toteutetaan 

vesikiertoisella lattialämmityksellä. 

Ilmanvaihto 
Yhtiössä on lämmöntalteenotolla varustettu huoneistokohtainen ilmanvaihtojärjestelmä 

erikoissuunnitelmien mukaisesti. 

Sähkö Yhtiö liitetään Carunan sähköverkkoon. Sähkön mittaus on huoneistokohtainen. Sähkö-data- ja 

antennipistokkeet sähkösuunnitelman mukaisesti. 



Tietoliikenne Huoneistot kaapeloidaan nopean tietoliikenteen mahdollistavalla yleiskaapelointijärjestelmällä. 

ja TV  Yhtiö liitetään DNA:n valokuituverkkoon, johon kuuluu kaapeli-TV. 

Valaistus Kaikki kiinteät sisä- ja ulkovalaisimet toteutetaan LED-valaisimilla. 

HUONEISTOJEN VARUSTEET JA KALUSTEET 

Kiintokalusteet erillisen kalustekuvan mukaisesti. Sokkelit, peitteet ja täytteet toimitetaan 
valitun 

ovimateriaalin mukaisella värillä. Keittiön kaapinovet ja laatikostot varustetaan hidastetuilla 
ovisaranoilla ja liukumekanismeilla.
Eteinen ja asuinhuoneet: Eteisen naulakkokomeroiden ovet ovat alumiinikehyksellisiä 
peilipintaisia liukuovia. Vaatehuoneissa on  avohyllyköt ja ripustustanko.

Keittiö: 

- Jääkaappipakastin: Whirlpool W5 811E W 1
- Liesikupu: Airfi Suvi tai Airfi Eva 3h-asunnoissa
- Liesi: Whirlpool AKT 8090/NE (keraaminen)

- Uuni: Whirlpool OA 2N8F D WH (kalusteuuni)

- Astianpesukone: Whirlpool WUE2B26
- Hana: Gustavsberg Atlantica korkealla juoksuputkella
- Työtasoon upotettu allas: RST 1-osainen RST-allas
- Valaisin: LED-nauha keittiökaapin alareunassa
- Vetimet sävymaailman mukaan: Ligo nuppi kromi tai mattamusta Retro
-

-Pesuhuone ja erillis WC:

- Suihkuhana ja -setti: Gustavsberg Atlantic
- Suihkuseinä: Vihtan Pisara tai muu vastaava
- Pesuallashana ja pesukonehana: Gustavsberg Nautic tai Atlantic. A-talossa

erillinen PK venttiili
- Pesuallas valkoinen Clever 120 valumarmori tai vastaava

- WC istuin: Gustavsberg Nautic

- WC paperiteline: Tarrakoukku Cello kromi

- Koukkusarja: Cello  4 osainen kromi

- Kiuas: Narvi NM 600 6kW (musta)
- Peilikaappi: Polaria VPK-S 600 (tai vastaava).
-

Yleiset tilat Väestönsuoja ja tekninen tila rakennetaan omiin tiloihinsa. Väestönsuojan varusteet VN 

asetuksen 409/2011 mukaan. 

Ulkopuoliset Erillisen pihasuunnitelman mukaan. 

varusteet
kyltit/opasteet 

Pesuhuoneen kalusteet ja peilikaappi vedenkestävää kompaktilaminaattia.



TILAAJA JA SUUNNITTELIJAT 

Tilaaja        Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy 

KVR-Urakoitsija Mangrove Oy 

Arkkitehtisuunnittelu Sigge Arkkitehdit Oy 

Rakennesuunnittelu Insinööritoimisto Kimmo Jylhä Oy 

LVI-Suunnittelu Insinööritoimisto LeVIA Oy 

Sähkösuunnittelu LP Electric Oy 

GEO-suunnittelu SM Maanpää Oy 

Energiasuunnittelu Insinööritoimisto Vesitaito Oy 

Vihersuunnittelu Hirvensalon Viherpiha Oy 

Palotekninen suunnittelu LK Paloinsinöörit Oy 

Äänitekninen suunnittelu Promethor Oy 

Rakentaja pidättää oikeuden vähäisiin muutoksiin, jotka eivät oleellisesti poikkea tämän selosteen tiedoista. Rakentajalla 
on oikeus vaihtaa rakenteita ja materiaaleja toisiin ja samanarvoisiin sekä soveltaa arkkitehtisuunnitelmissa esitettyjä 
mitoituksia. Mahdolliset koteloinnit ja alaslaskut sekä hormit tehdään LVIS-tekniikan vaatimassa laajuudessa ja niiden 
tiedot selviävät pääpiirustuksista. Esitteiden perspektiivikuvat havainnollistavat suunnittelukohteen ulkonäköä, joten 
lopullinen rakennus saattaa vähissä määrin poiketa kuvien yksityiskohdista ja värivalinnoista.


