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TA-Asumisoikeus Oy / Ramsinniementie 14 
 
Rakennustapaselostus 10.3.2014 
 
YLEISTÄ 
TA-Asumisoikeus Oy / Ramsinniementie 14 koos-
tuu kolmesta asuinkerrostalosta. Jokaisessa ker-
rostalossa on 17 asuntoa, eli taloissa A, B ja C on 
yhteensä 51 asuntoa. Kerrostalot ovat yksiportai-
sia ja hissillisiä. Maantasossa sijaitsevassa kellari-
kerroksessa on kylmä autohalli sekä lämpimiä 
säilytys- ja yhteistiloja. Asuinhuoneistot sijaitse-
vat kellarikerroksen yläpuolella 1.-3. kerroksessa. 
 

RAKENTEET 
Teräsbetoniset perustukset tehdään rakennepii-
rustusten mukaan. Rakennukset perustetaan 
maanvaraisesti. Kellarikerroksen lattiat ovat pää-
osin maanvaraisia betonirakenteisia alapohjia. 
 
Väli- ja yläpohjat ovat pääosin ontelolaattaraken-
teiset, lukuun ottamatta väestönsuojaa, jonka 
kohdalla välipohja on massiiviteräsbetonilaatta-
rakenteinen. Myös porrashuoneiden välipohjat 
ovat massiiviteräsbetonilaattoja. 
 
Huoneistojen väliset seinät sekä muut kantavat 
väliseinät ovat teräsbetonirakenteisia. Huoneisto-
jen sisäiset väliseinät ovat pääosin metallirankai-
sia kipsilevyseiniä. Pesuhuoneita ympäröivät ke-
vyet väliseinät ovat pääosin kevytbetoniseiniä. 
 
Ulkoseinät ovat sisäkuoreltaan betonielementti-
rakenteisia. Julkisivut ovat pääosin paikalla muu-
rattuja punatiilisiä julkisivuja. Mm. parvekkeiden 
taustoilla ja ikkunoiden ympärillä on julkisivuissa 
käytetty myös puupaneelia ja peltiä. Kellariker-
roksen seinissä sekä tukimuureissa käytetään 
julkisivupinnoituksena osittain myös luonnonkivi-
laatoitusta.  
 
Yläpohjan lämmöneristeenä on kevytsora ja vesi-
katemateriaalina on bitumihuopakate. 

 
IKKUNAT JA OVET 
Huoneistojen ikkunat ovat pääosin kolmilasisia 
sisään aukeavia MSE-tyyppisiä tehdasmaalattuja 
puu-alumiini-ikkunoita, joiden ulkopinnat ovat 

alumiinia. Parvekkeiden ovet ovat yksilehtisiä 
ulosaukeavia alumiinirakenteisia ikkunaovia. 
 
Kerrostalojen pääsisäänkäyntien ulko-ovet ovat 
maalattuja metalli-lasiovia. Huoneistojen porras-
taso-ovet ovat tammiviilupintaisia puuovia. Asun-
tojen sisäovet ovat maalattuja laakaovia, lukuun 
ottamatta löylyhuoneiden ovia, jotka ovat koko-
lasiovia.  
 

PARVEKKEET  
Parvekelaatat ja -pilarit ovat betonirakenteiset, ja 
parvekkeiden kaiteet ovat alumiinirunkoisia lasi-
kaiteita. Parvekkeet ovat vakiona lasittamatto-
mia. Parvekkeet varustetaan vedenpoistojärjes-
telmällä, sähköpistorasialla ja valaisimella. 
 
Parvekkeet on mahdollista lasittaa erikseen asuk-
kaan kustantamana lisä- ja muutostyönä. 
 

SEINÄPINNOITTEET 
Asuinhuoneiden seinät ovat pääosin maalattuja. 
Maalausta ei uloteta kiintokalusteiden taakse. 
Keittiöissä ala- ja yläkaappien väli sekä pesuhuo-
neiden seinät ovat laatoitettuja. Löylyhuoneiden 
seinät ovat paneloituja. 
 

KATOT 
Asuinhuoneiden katot ovat pääosin ruiskutasoi-
tettuja, lukuun ottamatta alaslaskettuja kattoja, 
joiden osalta katot ovat tasoitettuja ja maalattu-
ja. Pesuhuoneiden ja löylyhuoneiden katot ovat 
paneloituja. 
 

LATTIAPÄÄLLYSTEET 
Asuinhuoneiden lattioissa on laminaatti. Kiintoka-
lusteiden alle ei asenneta laminaattia. Pesuhuo-
neiden ja löylyhuoneiden lattioissa on keraami-
nen laatta. 
 

KALUSTEET, KONEET JA LAITTEET 
Keittiöiden kaapistojen ovet ovat valkoisia mdf-
levyovia, rungot valkoista melamiinilevyä. Työ-
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pöytätasot ovat laminaattia, tiskipöytätasot ruos-
tumatonta terästä.  
 
Liedet ovat 4-levyisiä vakioliesiä keraamisin keit-
tolevyin, lieden päällä on liesikupu ja maustehyl-
lykaappi. Kylmäkalusteena asunnoissa on yksi tai 
kaksi jää-pakastinkaappia. 
 
Huoneistoissa ei ole vakiona astianpesukoneita, 
mutta keittiöissä / keittotiloissa on tilavaraus joko 
45 cm tai 60 cm leveälle astianpesukoneelle. Tila-
varauksen paikalla on vakiona hyllyalakaappi.  
 
Keittiöissä on lisäksi tilavaraukset mikroaalto-
uunille ja pesuhuoneissa on liitos- ja tilavaraukset 
pyykinpesukoneelle / pesutornille. Ilmanvaihto-
kojeet sijaitsevat pesuhuoneissa pyykkikaappien 
yläpuolella. Ilmanvaihtokojeita ohjataan liesiku-
vuista. Löylyhuoneissa on sähkökiukaat.  
 
Eteisten ja makuuhuoneiden komerokalusteiden 
ovet ja rungot ovat valkoista melamiinilevyä.  
 
Pesuhuoneisiin tulee pyykkikomerot. Pesuhuo-
neissa on pistorasialla ja valaisimella varustetut 
peilikaapit.  
 

LÄMMITYS, ILMANVAIHTO JA SÄHKÖ  
Kiinteistö liitetään kaukolämpöverkkoon. Huo-
neistoissa on vesikiertoinen lattialämmitys, vakio-
tyyppiset vesikalusteet sekä koneellinen huoneis-
tokohtainen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä 
lämmön talteenotolla. Ilmanvaihtokojeet kytke-
tään kiinteistön sähköön. Huoneistojen sähkö-
asennukset käsittävät normaalin määrän valais-
tus- ja käyttöpisteitä sekä pistorasioita. Huoneis-
tot varustetaan palovaroittimilla. 
 

PORRASHUONEET JA HISSIT 
Kerrostalojen porrashuoneiden porrassyöksyt 
ovat vakiovalmisteisia betonielementtiportaita. 
Kaiteet ovat vakiomallisia maalattuja metallipin-
nakaiteita. Kaikissa porrashuoneissa on hissi.  
 

ANTENNIJÄRJESTELMÄ JA LAAJAKAIS-
TAYHTEYS 
Kiinteistössä on yhteisharava-antennijärjestelmä 
ja asunnoissa on yleiskaapelointi. Kiinteistössä on 
valmius laajakaistayhteyksiin. Asukkailla on mah-
dollisuus tehdä kustannuksellaan sopimus kiinte-

ästä internet-liittymästä suoraan operaattorin 
kanssa. 
 

SÄILYTYS- JA YHTEISTILAT 
Jokaisen kerrostalon maantasokerroksessa sijait-
see irtaimistovarastotila, ulkoiluväline- ja lasten-
vaunuvarastotilat sekä kuivaushuone. A-talon 
kellarissa sijaitsee lisäksi pesula. Jokaisen talon 
ensimmäisessä kerroksessa on talosauna vilvoit-
teluparvekkeineen. 
 

PYSÄKÖINTI JA PAIKOITUS 

Kohteen käyttöön tulee yhteensä 47 autopaikkaa, 
joista 33 autopaikkaa sijaitsee kylmissä autohal-
leissa ja 14 autopaikkaa talojen pihoilla. 
 
Kunkin kerrostalon kellarissa on kylmä autohalli, 
joissa kussakin on 11 sähköpistokkeellista auto-
paikkaa. Kunkin autohallin autopaikoista kaksi 
autopaikkaa on mitoitettu liikuntaesteisille. 
 
Lisäksi kattamattomilla pihapaikoitusalueilla talon 
A pihassa on viisi sähköpistokkeellista autopaik-
kaa, talon B pihassa neljä sähköpistokkeellista 
autopaikkaa ja talon C pihassa viisi sähköpistok-
keellista autopaikkaa 
 

PIHATYÖT   
Pihatyöt tehdään erikoissuunnitelmien mukaan. 
Leikki- ja oleskelualue sijaitsee talojen A ja B väli-
sellä alueella. Jätehuolto on järjestetty syväke-
räyssäiliöin, jotka sijaitsevat kadun varressa talon 
B kohdalla. 
 
Tontin kaakon- ja etelänpuoleisella rajalla pyri-
tään säilyttämään olemassa olevaa metsää. Met-
sän reunassa tontin sisäpuolella on yleiselle ja-
lankululle varattu polku. 
 

MUUTOSTYÖT 
Asiakkaalla on mahdollisuus teettää rakennutta-
jan ennalta määrittelemiä ja hyväksymiä lisä- ja 
muutostöitä. Rakennustoimisto V.O. Mattila Oy 
antaa lisä- ja muutostöistä kirjallisen tarjouksen. 
 
Lisä- ja muutostyötilaukset tulee tehdä kirjallise-
na lisä- ja muutostyöaikataulussa ilmoitettuun 
päivämäärään mennessä, muussa tapauksessa 
asunnot rakennetaan aikataulusyistä johtuen 
alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti. 
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HUOMAUTUS 
Tämä rakennustapaselostus on lyhennelmä ra-
kennusselostuksesta. 
 
Rakennuttajan hyväksynnällä kohteen rakenteita 
ja materiaaleja voidaan vaihtaa toisiin samanar-
voisiin. Yksityiskohdissa valmis toteutus voi poike-
ta myyntiesitteen tiedoista.  
 
Asuin- ym. huoneisiin ja yhteistiloihin voidaan 
joutua tekemään, suunnitelmissa esitettyjen li-
säksi, joitain talotekniikka-asennuksista johtuvia 
pienikokoisia kotelointeja.  
 
Oikeudet piirustuksiin ja mittoihin sekä muiden 
tietojen muuttamiseen pidätetään. 
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HUONEISTOLUETTELO 17.2.2014

nro huoneistotyyppi krs. asm² asm² yht

A1 3 h+kt+s 1 83,0

A2 3 h+kt 1 73,0

A3 2 h+kt 1 51,5

A4 3 h+kt 1 66,0

A5 3 h+kt+s 1 83,0

A6 3 h+kt+s 2 82,5

A7 3 h+kt 2 73,0

A8 2 h+kt 2 51,5

A9 2 h+k 2 58,5

A10 3 h+kt 2 66,0

A11 3 h+kt+s 2 82,5

A12 3 h+kt+s 3 82,5

A13 3 h+kt 3 73,0

A14 2 h+kt 3 51,5

A15 2 h+k 3 58,5

A16 3 h+kt 3 66,0

A17 3 h+kt+s 3 82,5 1184,5

17 asuntoa Talo A

nro huoneistotyyppi krs. asm² asm² yht

B18 3 h+kt+s 1 83,0

B19 3 h+kt 1 73,0

B20 2 h+kt 1 51,5

B21 3 h+kt 1 66,0

B22 3 h+kt+s 1 83,0

B23 3 h+kt+s 2 82,5

B24 3 h+kt 2 73,0

B25 2 h+kt 2 51,5

B26 2 h+k 2 58,5

B27 3 h+kt 2 66,0

B28 3 h+kt+s 2 82,5

B29 3 h+kt+s 3 82,5

B30 3 h+kt 3 73,0

B31 2 h+kt 3 51,5

B32 2 h+k 3 58,5

B33 3 h+kt 3 66,0

B34 3 h+kt+s 3 82,5 1184,5

17 asuntoa Talo B



nro huoneistotyyppi krs. asm² asm² yht

C 35 3 h+kt+s 1 83,0

C 36 3 h+kt 1 73,0

C 37 2 h+kt 1 51,5

C 38 3 h+kt 1 66,0

C 39 3 h+kt+s 1 83,0

C 40 3 h+kt+s 2 82,5

C 41 3 h+kt 2 73,0

C 42 2 h+kt 2 51,5

C 43 2 h+k 2 58,5

C 44 3 h+kt 2 66,0

C 45 3 h+kt+s 2 82,5

C 46 3 h+kt+s 3 82,5

C 47 3 h+kt 3 73,0

C 48 2 h+kt 3 51,5

C 49 2 h+k 3 58,5

C 50 3 h+kt 3 66,0

C 51 3 h+kt+s 3 82,5 1184,5

17 asuntoa Talo C

51 asuntoa: kpa 70,0 m²

Kaikki yhteensä 3553,5 asm²
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