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YLEISTÄ 

Kohteena on Kaarinan Voivalaan rakennettava moderni-ilmeinen rivitaloyhtiö, joka 
sisältää kaksi erillistä rakennusta. Kohde sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä 
Kaarinan keskustasta valoisalla tontilla. Huoneistoissa on omat varastorakennukset ja 
yksi yhteinen tekninen tila sekä talovarasto.   
Kaikissa asunnoissa on vesikiertoinen lattialämmitys, sekä oma lämmön talteenotolla 
varustettu ilmanvaihtojärjestelmä. Talot lämmitetään maalämmöllä.   
 

Kaava Alueella on voimassa oleva asemakaava. 
 
Tontti Yhtiö rakennetaan Kaarinan Voivalan kaupunginosaan, kortteliin 6015, tontille nro 5. 
 
Osoite Koivikkokatu 4, 20780 Kaarina 
 
Autopaikat Lämmityspistorasioilla varustettuja autopaikkoja on 16 kpl. 

Etäisyydet Kaarinan keskusta n.800m, Valkeavuoren koulu n.1km, Hovirinnan koulu n. 3km, 
Päiväkoti n. 100m, uimaranta ja venesatama n. 300m 

 
Jätehuolto Jätehuoltokatos sijoitetaan tontin sisääntuloliittymän viereen. Asunto-osakeyhtiö 

tekee jätehuoltosopimuksen. 

Rakennuttaja 
 Suvanto Kapital Oy, 2257924-4 
 
Aikataulu Valmistumisajankohta talvi 2021 
 
Rahoitus Liedon Säästöpankki 
 
Suunnittelu Arkkitehtisuunnittelu:  Jetta-talo Oy  

Rakennesuunnittelu: Puurakenteet Jetta-talo  
LVI-suunnittelu: Harmation / Harri Kähkönen 
Sähkö-suunnittelu:  EMS sähkö 

 Työmaan valvonta: Mk-Valvonta / Mika Kuusilaakso 
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RAKENTEET JA TEKNIIKKA 
 
Perustukset ja alapohja 

Tontti on savipohjainen ja rakennukset perustetaan paalujen varaan tuulettuvana 
ontelolaattaperustuksena.  

Runko ja ulkoverhous 
 Jetta-talot Oy toimittaa rakennusten rungot. Ne ovat puurakenteisia 

suurelementtejä, jotka täyttävät matalaenergia lämmöneristevaatimukset (u-arvo 
0,14W/m2K). Julkisivut ovat paneeliverhottuja.  

 
Yläpohja Yläpohjarakenne on ristikkorakenteinen ja eristeenä SPU 30mm + puhallusvilla (u-

arvo 0,09W/m2). Vesikatteena Ruukin Classic tai Nordic. 

Huoneistojen väliset seinät  
Huoneistojenväliset seinät ovat 2 x puurunkoisia tuplakipsilevyseiniä, jotka täyttävät 
55db äänieristävyys -sekä EI60 palovaatimukset. Ullakon palokatkot täyttävät EI30 
palovaatimukset. 

 
Kevyet väliseinät 

Huoneistojen sisäiset kevyet seinät ovat levyrakenteisia puurunkoisia kipsilevyseiniä, 
joissa kaikissa on äänieristevilloitus. 

 
Ikkunat Huoneistoissa 3-lasisia tehdasvalmisteisia (Pihla), lämmön- ja ääneneristysnormit 

täyttäviä puu-alumiini-ikkunoita, joissa uloin puite on alumiinirakenteinen. Ikkunat 
ovat avattavia ikkunoita.  

 
Ulko-ovet Ulko-ovet ovat tehdasvalmisteisia (Kaskipuu) Thermo-ovia ja Abloy Sento 

lukitusjärjestelmällä varustettuja. 
 
Kevyet väliovet 

Huoneiden väliovet ovat laakapintaisia tehdasmaalattuja ovia. 
 
LVI Huoneistokohtainen vesikiertoinen lattialämmitys. Kylpyhuoneessa, wc:ssä sekä 

saunassa sähköinen lattialämmitys termostaatilla. 
 

Vedenkulutus on mahdollista mitata huoneistokohtaisesti. 
Asuntokohtainen ilmanvaihto varustetaan lämmön talteenotolla. Ilmanvaihtokone 
sijaitsee pesuhuoneessa tai erillisessä wc:ssä ja sen säädin sijoitetaan eteisen 
seinään. WC-istuinten yhteydessä on bide-suihkut ja käsienpesualtaat. 
WC-istuimet ovat IDO sarjan vakiomallisia kaksoishuuhtelulla varustettuja pyttyjä. 
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Hanat ja sekoittajat ovat Tapwell-merkkisiä. 

 
Sähkö Sähkönkulutus mitataan huoneistokohtaisesti. 

Antenni- ja puhelin/atk-pistorasiat sijoitetaan sähkökuvien mukaan. 
Keittiön välitilaan asennetaan valaisimeksi led nauha. 
WC:ssä ja kylpyhuoneessa upotetut led-valaisimet katossa. 
Asunnoissa on sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet. 
Taloihin tulee varaus tietoliikenne ja valokuitukaapelille (atk, puhelin, tv) varten. 
Taloyhtiö tekee sopimuksen palvelun toimittajan kanssa.  

 
Tekniikka  Rakennukseen tulee Thermia tai vastaava maalämpöjärjestelmä, jolla hoidetaan 

lämmitys sekä lämmin käyttövesi. 
 
 
HUONEISTOJEN PINTAKÄSITTELY JA VARUSTELU (Tarkemmat materiaalitiedot erillisissä 
huonekorteissa) 
 
Eteinen  Lattia: Laminaatti, jalkalistat vakoinen tehdasmaalattu. 

seinät: Maalaus, valkoinen. 
katto: Maalaus, valkoinen 
kalusteet: Vakiovalmisteisia kalustesuunnitelmien mukaan, liukuovet 

 
Olohuone Lattia: Laminaatti, jalkalistat valkoinen tehdasmaalattu. 
 Seinä: Maalaus, valkoinen. 

Katto: Maalaus, valkoinen 
 
Keittiö Lattia: Laminaattia, jalkalistat valkoinen tehdasmaalattu. 
 Seinät: Maalaus, välitilassa alumiinilevy tai vastaava 

Katto: Maalaus, valkoinen 
Kalusteet: Vakiovalmisteisia kalustepiirustusten mukaan. Työtasot laminaattia, 

allas upotettu yksiotehanallinen ja yksialtainen rst- tai komposiittiallas. 
Koneet: Jää/pakastin kaappi, induktioliesi, kalusteuuni, mikro, integroitu 

astianpesukone ja liesituuletin. Rst-väriset 
 

Makuuhuoneet 
 Lattia: Laminaatti, jalkalistat valkoinen tehdasmaalattu. 
 Seinä: Maalaus, valkoinen 

Katto: Maalaus, valkoinen 
Varusteet: Sälekaihtimet 

 
Kylpyhuone  Lattia: Vesieristys ja laatoitus 10x10 laatalla 
 Seinät: Vesieristys ja laatoitus 30x60 laatalla   
 Katto: Paneeli. 
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Kalusteet: Vakiovalmisteisia kalustepiirustusten mukaan. Tila pesukoneelle. 
Varusteet: Peilikaappi, allaskaappi, wc-istuin 

 
WC Lattia: Vesieristys ja laatoitus 10x10 laatalla 
 Seinät: Maalaus, valkoinen   
 Katto: Paneeli. 

Kalusteet: Vakiovalmisteisia kalustepiirustusten mukaan 
Varusteet: Peilikaappi, allaskaappi, wc-istuin 
 

Sauna Lauteet: Lämpökäsitelty haapa 
 Paneeli: Lämpökäsitelty haapa 
 Kiuas: Sähkökäyttöinen Harvia Cilindro tai vastaava 
 
 
MUUT TILAT JA ALUEET 
 
Ulkoalueet Rakennuksen piha-alueet asfaltoidaan ja viheralueisiin istutetaan nurmikko.  Tontille 

tulee lapsille leikkialue, jossa hiekkalaatikko ja keinut. Muut istutukset rakennetaan 
asemapiirroksen ja pihasuunnittelijan laatiman suunnitelman mukaisesti. 

 
 
MUUTOSTYÖT 
  

Ostaja voi suunnittelu- ja rakentamisaikataulun sallimissa puitteissa esittää 
ostamaansa huoneistoon kohdistuvia edellä kuvatussa suunnittelusisällöstä 
poikkeavia muutostoivomuksia. Rakennuttaja antaa ostajalle toteutettavissa olevista 
muutoksista kirjallisen tarjouksen. Lisä- ja muutostyötilaukset tulee tehdä lisä- ja 
muutostyöaikataulussa ilmoitettuun päivämäärään mennessä, muussa tapauksessa 
asunnot rakennetaan suunnitelmien mukaisesti. 

 
 
HUOMAUTUS 
 

Rakennuttajalla on oikeus perustellusta syystä vaihtaa rakenteita ja materiaaleja 
toisiin vastaaviin sekä soveltaa tarvittaessa arkkitehdin mittoja. Hormien, 
kotelointien ja alas laskettujen kattojen paikat ja koot saattavat muuttua LVIS-
tekniikasta johtuen. Yksityiskohdissa valmis toteutus voi poiketa myyntiesitteen 
tiedoista.  

  
 


