






























TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 
 
Rakennustapaselostus 12.6.2014 
 
YLEISTÄ 
TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 koostuu 
seitsemästätoista paritalosta, joissa on yhteensä 
34 huoneistoa. Kaikki huoneistot ovat kaksi-
kerroksisia. 
 
RAKENTEET 
Teräsbetoniset perustukset tehdään rakenne-
piirustusten mukaan. Asuinrakennukset 
perustetaan tiivistetyn maan varaan. Alapohja-
rakenteena on maanvarainen betonirakenteinen 
alapohja. Rakennuksen P alla sijaitsee kellari, ja 
kellarin alapohjana on maanvarainen 
betonirakenteinen alapohja. Asuintilojen 
alapohjien alle maahan asennetaan 
radonimukanavistot. 
 
Asuinrakennusten väli- ja yläpohjat ovat 
puurakenteiset, lukuun ottamatta rakennusta P, 
jonka kohdalla kellarin ja 1. kerroksen välinen 
välipohja on teräsbetonirakenteinen.  
 
Huoneistojen väliset seinät sekä kantavat 
väliseinät ovat puurakenteisia. Huoneistojen 
sisäiset väliseinät ovat pääosin metallirankaisia 
kipsilevyseiniä. Kylpyhuoneiden ja WC:iden 
väliseinissä käytetään märkätiloihin soveltuvaa 
rakennuslevyä, joka vesieristetään ja 
laatoitetaan. 
 
Ulkoseinät ovat puurakenteisia, sisäpinnassa on 
kipsilevy ja julkisivupinnassa puu-
ulkoverhouspaneeli.  
 
Kattomuoto on harjakatto. Yläkerran sisäkatto on 
vino vesikattoa mukaillen. Sisäkaton vinoudesta 
johtuen yläkerran tilojen sisäkorkeus vaihtelee 
noin 0,20 metristä noin 3,50 metriin.  
 
Vesikatteena on betonitiilikate. 
 
IKKUNAT JA OVET 
Huoneistojen ikkunat ovat pääosin kolmilasisia 
sisään aukeavia MSE-tyyppisiä tehdasmaalattuja 

puu-alumiini-ikkunoita. Terassien ovet ovat 
yksilehtisiä ulosaukeavia ikkunaovia. Ikkunoiden 
ja terassiovien ulkopinnat ovat alumiinia. 
 
Ulko-ovet ovat lämpöeristettyjä HDF-pintaisia 
puuovia. Huoneistojen sisäovet ovat maalattuja 
laakaovia. Löylyhuoneiden ovet ovat kokolasiovia. 
 
TERASSIT JA RANSKALAISET 
PARVEKKEET 
Maantasoterassit ovat puurakenteisia. Terasseilla 
on pistorasia ja valaisin. Terassit on katettu ns. 
valokatteella. 
 
Varsinaisia parvekkeita ei ole, mutta yläkerrassa 
on tuuletuksen mahdollistava ns. ranskalainen 
parveke. Ranskalaisen parvekkeen ovi on 
sisäänaukeava ikkunaovi, jonka alareuna on n. 20 
cm korkeudella lattiapinnasta. Ranskalaisten 
parvekkeiden kaiteet ovat metallisia 
pystypinnakaiteita.  
 
SEINÄPINNOITTEET 
Asuinhuoneiden seinät ovat pääosin maalattuja. 
Maalausta ei uloteta kiintokalusteiden taakse. 
Keittiöissä ala- ja yläkaappien väli sekä alakerran 
WC:iden ja yläkerran kylpyhuoneiden seinät ovat 
laatoitettuja. Löylyhuoneiden seinät ovat 
paneloituja. 
 
KATOT 
Asuinhuoneiden katot ovat pääosin 
ruiskutasoitettuja, lukuun ottamatta alas-
laskettuja kattoja ja koteloita, joiden osalta 
pinnat ovat tasoitettuja ja maalattuja. 
Keittiöiden, eteisten ja vaatehuoneiden alakatot 
ovat tasoitettuja ja maalattuja. Kylpyhuoneiden, 
löylyhuoneiden ja WC:iden katot ovat 
paneloituja. 
 
LATTIAPÄÄLLYSTEET 
Asuinhuoneiden lattioissa on laminaatti. 
Kiintokalusteiden alle ei asenneta laminaattia. 
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Kylpyhuoneiden, löylyhuoneiden ja WC:iden 
lattioissa on keraaminen laatta. 
KALUSTEET, KONEET JA LAITTEET 
Keittiöiden kaapistojen ovet ovat laminaattiovia, 
rungot valkoista melamiinilevyä. Työpöytätasot 
ovat laminaattia, tiskialtaat ruostumatonta 
terästä.  
 
Liedet ovat valkoisia neljällä keittotasolla 
varustettuja vakioliesiä. Lieden päällä on 
liesikupu ja maustehyllykaappi. Kylmä-kalusteena 
on 3h+k+s huoneistoissa yksi jää-pakastinkaappi 
ja 4h+k+s huoneistoissa erilliset jää- ja 
pakastinkaapit. 
 
Huoneistoissa ei ole vakiona astianpesukoneita, 
mutta huoneistoissa on tilavaraus 60 cm leveälle 
astianpesukoneelle. Tilavarauksen paikalla on 
vakiona hyllyalakaappi.  
 
Keittiöissä on tilavaraukset myös mikroaalto-
uunille ja kylpyhuoneissa on liitos- ja tila-
varaukset pyykinpesukoneelle tai pesutornille. 
Ilmanvaihtokojeet sijaitsevat kylpyhuoneissa. 
Ilmanvaihtokojeita ohjataan liesikuvuista. 
Löylyhuoneissa on sähkökiukaat.  
 
Eteisten ja makuuhuoneiden komerokalusteiden 
ovet ja rungot ovat melamiinia. Eteisten 
naulakkokomerokalusteet ovat osittain ilman 
ovia. Pyykkikomerot sijaitsevat kylpyhuoneissa 
ilmanvaihtokojeiden alla. 
 
Kylpyhuoneissa ja WC:issä on pistorasialla ja 
valaisimella varustetut peilikaapit. 4h+k+s 
huoneistoissa alakerran WC:ssä on suihku, mutta 
3h+k+s huoneistojen alakerran WC:ssä ei ole 
suihkua vakiona. 
 
LÄMMITYS, ILMANVAIHTO JA SÄHKÖ  
Kiinteistö liitetään kaukolämpöverkkoon. 
Huoneistoissa on vesikiertoinen patterilämmitys, 
vakiotyyppiset vesikalusteet sekä koneellinen 
huoneistokohtainen tulo- ja poistoilmanvaihto-
järjestelmä lämmön talteenotolla. Ilmanvaihto-
kojeet kytketään kiinteistön sähköön. Myös 
kylpyhuoneiden, löylyhuoneiden ja WC:iden 
mukavuuslattialämmitykset kytketään kiinteistön 
sähköön. Huoneistojen sähköasennukset 
käsittävät normaalin määrän valaistus- ja 

käyttöpisteitä sekä pistorasioita. Huoneistot 
varustetaan palovaroittimilla. 
PORTAAT 
Huoneistojen sisäiset portaat ovat vakiomallisia 
mäntypuuportaita.  Portaiden ala- ja yläpäähän 
asennetaan lapsiportti. 
 
ANTENNIJÄRJESTELMÄ JA LAAJA-
KAISTAYHTEYS 
Kiinteistössä on yhteisharava-antennijärjestelmä 
ja asunnoissa on yleiskaapelointi. Kiinteistössä on 
valmius laajakaistayhteyksiin. Asukkailla on 
mahdollisuus tehdä kustannuksellaan sopimus 
kiinteästä internet-liittymästä suoraan 
operaattorin kanssa. Niin sanottua ”perinteistä 
lankapuhelinta” ei ole siirrettävissä huoneistoon, 
koska operaattorit eivät enää toimita 
lankapuhelimen edellyttämää kuparikaapelia 
uudisrakennuskohteisiin. 
 
SÄILYTYS- JA YHTEISTILAT 
Kaikissa huoneistoissa on yläkerrassa 
vaatehuone, ja lisäksi 4h+k+s huoneistoissa 
vaatehuone on myös alakerrassa. 
 
Lämpimät irtaimisto-varastokomerotilat sekä 
ulkoiluvälinevarastotilat sijaitsevat P-talon 
kellarissa. Huoneistokohtaiset kylmät varastotilat 
sijaitsevat huoneistojen pääsisäänkäyntien 
vieressä.  
 
Autotallin 1 päädyssä sijaitsee taloyhtiön 
käytössä oleva kylmä varastotila. Tekniset tilat 
(lämmönjakohuone ja sähköpääkeskus) 
sijaitsevat P-talon kellarissa. 
 
PIHATYÖT JA PAIKOITUS 
Pihatyöt tehdään erikoissuunnitelmien mukaan. 
Varsinainen leikki- ja oleskelualue sijaitsee 
rakennuksen P eteläpuolella, lisäksi rakennuksen 
Q eteläpuolella sijaitsee pienempi ns. 
lähileikkialue. 
 
Kiinteistön käyttöön tulee 42 sähköpistokkeellista 
autopaikkaa, joista 18 sijaitsee autotalleissa, 16 
autokatoksissa ja 8 kattamattomalla piha-
paikoitusalueella. Autotalleissa ei ole sisäisiä 
väliseiniä. 
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Jätehuolto on järjestetty syväkeräyssäiliöin. 
Syväkeräyssäiliöt sijaitsevat autopaikoitus-
alueella Ala-Säterinkadun varressa. 
 
Postilaatikot sijaitsevat keskitetysti autotallien ja 
autokatosten päädyissä. 
 
Kulku P-talon kellariin tapahtuu huoneiston P32 
puoleisesta päädystä. 
 
MUUTOSTYÖT 
Asiakkaalla on mahdollisuus teettää 
rakennuttajan ennalta määrittelemiä ja 
hyväksymiä lisä- ja muutostöitä. Varte Oy antaa 
lisä- ja muutostöistä kirjallisen tarjouksen. 
 
Lisä- ja muutostyötilaukset tulee tehdä 
kirjallisena lisä- ja muutostyöaikataulussa 
ilmoitettuun päivämäärään mennessä, muussa 
tapauksessa asunnot rakennetaan aikataulusyistä 
johtuen alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti. 
 
HUOMAUTUS 
Tämä rakennustapaselostus on lyhennelmä 
rakennusselostuksesta. 
 
Rakennuttajan hyväksynnällä kohteen rakenteita 
ja materiaaleja voidaan vaihtaa toisiin 
samanarvoisiin. Yksityiskohdissa valmis toteutus 
voi poiketa myyntiesitteen tiedoista.  
 
Asuin- ym. huoneisiin ja yhteistiloihin voidaan 
joutua tekemään, suunnitelmissa esitettyjen 
lisäksi, joitain talotekniikka-asennuksista johtuvia 
pienikokoisia kotelointeja.  
 
Oikeudet piirustuksiin ja mittoihin sekä muiden 
tietojen muuttamiseen pidätetään. 
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