




1

RRRAAAKKKEEENNNNNNUUUSSSTTTAAAPPPAAASSSEEELLLOOOSSSTTTUUUSSS 333111...000111...222000111000

Kohde 
Kohde on nelikerroksinen asuinkerrostalotalo, jos-
sa on yhteensä 19 asuntoa.  Pohjakerroksessa ovat 
huoneistokohtaiset varastot, ulkoiluvälinevarasto, 
tekniset tilat sekä väestönsuoja. 
Tontin koko on 3 004,5 m2.

Rakennuspaikka 
Kohde sijaitsee omalla tontilla Rovaniemen kes-
kustan III kaupunginosassa, korttelissa 145, tontilla 
16. 

Piha-alue ja -varusteet 
Autopaikat, kuivausteline, jätesäiliöt, istutukset, 
nurmialueet ja pihakäytävät sekä muut pihan va-
rusteet tehdään asemapiirustuksen mukaisesti.  Py-
säköintialue ja kulkutiet autokatoksesta asunnoille 
tehdään asfalttipintaisina.  Puurakenteisen autoka-
toksen autopaikat varustetaan lämmityspistorasioil-
la. 
Jätehuolto järjestetään maahan upotettavilla jä-
tesäiliöillä. 

Rakenteet 
Perustukset ovat betoni- tai betonielementtiraken-
teisia.  Huoneistojen väliset seinät ovat teräsbe-
tonisia 180 mm.  Alapohjana on maanvarainen be-
tonilaatta ja välipohjana massiivinen betonilaatta.  
Yläpohjana on massiivinen betonilaatta ja lämpö-
eristeenä 450 mm mineraalivilla.  Vesikatteena on 
huopakate. 

Runkoa täydentävät rakennusosat 
Ikkunat ovat kolminkertaisia sisäänavautuvia, teh-
dasvalmisteisia kolmilasisia MSEA-tyyppisiä puu-
alumiini-ikkunoita, joissa sisäpinnoissa valkoinen 
tehdasmaalaus.  Terassin ovet ovat lasiaukollisia 
yksilehtisiä ovia. 
Pääulko-ovi on alumiinirakenteinen ja ulkoiluvä-
linevaraston ulko-ovi on kuvioituja alumiinivahvis-
teinen ja tiivisteillä varustettu. 

Asuntojen porrashuoneovet ovat viilupintaisia ää-
nieristettyjä palo-ovia.  Puuväliovet ovat valkoisia 
tehdasmaalattuja laakaovia.  Saunan ovet ovat lasi-
levyjä puukarmissa. 

Kevyet väliseinät 
Kevyet väliseinät tehdään puu- tai peltiprofiilirun-
koon kipsilevyrakenteena, joissa on tarpeellisilta 
osiltaan 50 mm:n mineraalivillaeristeet.  Märkien 
tilojen seinät ovat kivirakenteiset. 

Varastot 
Asuinhuoneiden varastot sijaitsevat väestönsuojas-
sa ja erillisessä lämpimässä tilassa. 

Pintamateriaalit 
Sisäkatot:  Saunoissa ja pesuhuoneissa on paneeli-
katot saunasuojakäsiteltynä.  Betoni- ja kipsilevy-
katot ruiskutasoitetaan valkoisiksi tai tasoitetaan ja 
maalataan värisävyohjeen mukaiseen värisävyyn. 
Sisäseinät:  Keittiön työpöytien ja kaapistojen väli 
sekä suihkuhuoneiden seinät päällystetään kaakeli-
laatoilla (WC-tiloissa 1200 korkeuteen).  Suihku-
huoneiden seinien vesieristys tehdään vesieristys-
massalla.  Saunoissa on paneeliverhous.  Muut sei-
nät ovat maalattuja. 
Saunojen seinissä on paneeli saunasuojakäsitelty-
nä.  Asuntojen kipsilevy- ja betoniseinät tasoite-
taan ja maalataan värisuunnitelman mukaisesti. 
Lattiat: Olohuoneet, keittiöt, eteiset ja makuu-
huoneet päällystetään laminaattiparketilla.  Suih-
kuhuoneissa ja saunoissa on laattalattiat. 

Julkisivut 
Ulkoseinien pääasiallisina pintamateriaaleina ovat 
vaaleat hienopestyt betonielementit.  Sokkelipinnat 
ovat käsittelemätöntä betonia. 
Ulkoseinät ovat kauttaaltaan sisäpuolelta betonira-
kenteisia. 
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Kalusteet, varusteet ja laitteet 
Kalusteet:  Asunnoissa on tehdasvalmisteiset ka-
lusteet erillisen kalustesuunnitelman mukaisesti 
tehtynä.  Kiintokalusteiden ovet esim. Topikeittiöt 
Oy:n hintaryhmä 3:n keittiöissä ja eteisissä, sekä 
muualla hintaryhmä 1:n kalusteovia.  Työtasot ovat 
laminaattipintaisia.  Pesupöytälevyt vakiotyyppisiä 
rst-teräspintaisia.  Käsienpesualtaiden yläpuolelle 
asennetaan valaisinpeilikaappi.  Irtaimistovarastoi-
hin sijoitetaan hyllyt ja vaatetanko. 
Varusteet:  Asuntoihin tulee verhokiskot, koukus-
tot ja WC-varusteet. 
Koneet ja laitteet:  Huoneistoissa on nelilevyinen 
uunillinen liesi, jää/pakastinkaappiyhdistelmä (3 ja 
4 H asunnoissa jää-viileäkaappi + pakastekaappi), 
sekä tilavaraukset astianpesukoneelle, mikroaalto-
uunille, pyykinpesukoneelle ja kuivausrummulle. 
Jokaisessa asunnossa on omat saunat, joihin sijoi-
tetaan sähkökiuas. 

Talotekniikka
Rakennuskohde liitetään Rovaniemen Energia 
Oy:n kaukolämpöverkkoon.  Rakennus varustetaan 
vesikeskuslämmityksellä, huoneistokohtaisella il-
mastoinnilla, jossa lämmön talteenotto.  Ilmanvaih-
tokoneeseen asennetaan vesikiertoinen jälkilämmi-
tyspatteri.  Asunnot varustetaan vesikiertoisella lat-
tialämmityksellä.  Rakennukseen tulee yhteisan-
tennijärjestelmä omalla antennilla sekä ATK-
verkolla. 

Rakennustapaselosteessa olevat tiedot perustuvat laatimisajankohdan suunnitelmiin.  Tämä rakennustapaselostus on selvitys laatu-
tasosta.  Rakenteita ja materiaaleja voidaan vaihtaa toisiin vastaavaa laatua oleviin sekä muuttaa suunnitelmia niiltä osin mitä viran-
omaiset vaativat.  Tähän rakennustapaselostukseen liittyvät piirustukset ovat luonnoksia, joihin voi myös tulla muutoksia. 
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