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Rakennuttaminen ja pääurakoitsija / myynti 
   SRV Rakennus Oy 
   Käsityöläiskatu 9, 20 100 Turku 
   Myynti; p. 0400 426 691 / Liisa Uotila 
   
Suunnittelijat 

Arkkitehtisuunnittelu:  Sigge Arkitehdit Oy 
Rakennesuunnittelu  Sweco Rakennetekniikka Oy 
LVI-suunnittelu:  Insinööritoimisto Petri Vuorela Oy 
Sähkösuunnittelu:  Sähköinsinööritoimisto Matti Leppä Oy 
Pohjarakennussuunnittelu: SM Maanpää Oy 

  
Kaupungin osa: 5 
Kiinteistötunnus:  202-5-5906-2 
Osoite: Pyhän Katariinan tie 8c A-B, 20780 Kaarina 
 
 
Yleistä yhtiöstä 
 

Yhtiö omistaa tontin, jonka pinta-ala on 2 844  m2.  
 
Alueen asemakaava sai lainvoiman 9.7.2014. Lisätietoja ympäristöstä ja 
kaavoituksesta saa Kaarinan kaupungin Kaavoitus- ja ympäristöpalve-
luista, Lautakunnankatu 4, 20780 Kaarina, puh 02 588 4000 (vaihde) 
sekä Kaarinan kaupungin internetsivuilta www.kaarina.fi. 
 
Kanttorinkulma muodostuu 2-portaisesta 7-kerroksisesta asuinkerrosta-
losta, jossa on yhteensä 79 asuntoa. Maanpäällisessä kerroksessa (en-
simmäisessä kerroksessa) on yhtiön sisääntuloaulat sekä yksi liikehuo-
neisto, mikä myydään erillisenä osakkeena. Ensimmäisessä kerroksessa 
on myös 3 kpl ns loft-asuntoja. Pihakannen alla on kylmä autohalli kah-
dessa kerroksessa. Asunnoista on porrashuoneiden kautta suora yhteys 
autohallin molempiin kerroksiin. Autohallipaikkoja on osoitettu yhtiölle 
vieraspaikoiksi 8 kpl sekä lisäksi 3 kpl ns mopoautopaikkaa. Autopai-
koista myydään 71 kpl erillisinä osakkeina. 
 
Kanttorinkulman toisesta kerroksesta on kulku myös pihakannelle. Yh-
tiön irtaimistovarastot, VSS, kuivaushuone ja ulkoiluvälinevarasto sijait-
sevat autohallikerroksien yhteydessä. Upotettavat jäteastiat sijaitsevat 
tontilla. 
 
Kohde valmistuu vaiheittain; A-portaan asunnot ensin ja myöhemmässä 
vaiheessa B-portaan asunnot ja liiketila.  
 
Asuinrakennus rakennetaan rakennuslupahakemuksen jättöpäivän 
(29.12.2017) mukaisten rakentamis- ja viranomaismääräysten mukai-
sesti. Asuinrakennuksen energiatehokkuusluokka on C, mikä on laskettu 
1.6.2013 voimaan tulleen asetuksen mukaisesti. 
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Kerrostalon rakenteet 
 
Perustukset Rakennus autohalleineen perustetaan pohjatutkimuksen ja rakennepii-

rustusten mukaisesti.  
 
Ala-, väli- ja yläpohjat Ala-, väli- ja yläpohjat ovat pääosin paikalla valettuja teräsbetonilaattoja. 

Lämmöneristeenä yläpohjassa on puhallusvilla. 
 
Vesikatto Vesikatto on kallistettu pulpettikatto ja vesieristeenä käytetään bitumi-

kermikatetta. 
 
Ulkoseinät Ulkoseinien sisäkuoret ovat pääosin teräsbetonielementtejä. Asuinker-

rostalon julkisivupinnat ovat pääosin lämpöeristeen päälle rapattuja ul-
koseiniä. Parvekkeiden taustaseinien ulkopintamateriaali on pääosin 
puupaneeli. Ensimmäisen kerroksen ulkoseinät ovat pääosin betoniele-
menttejä, joiden julkisivupintana on kaduille päin hiottu väribetoni. 

 
Huoneistojen väliset seinät 
 

Huoneistojen väliset seinät ovat pääosin teräsbetonielementtejä. 
  

Kevyet väliseinät Asuinhuoneiden kevyet väliseinät ovat kipsilevypintaisia teräsrankasei-
niä. 

 
Parvekkeet/Terassit Parvekelaatat ovat pääosin teräsbetonielementtejä. Parvekkeiden lattia-

pinnoitteena on pääosin ns parvekematto. Pihakannella olevien parvek-
keiden lattiapintojen päällä on terassilaudoitus. Kattopinnat ja parvekkei-
den seinäpinnat ovat betonirakenteisia viranomaismääräysten ja suunni-
telmien mukaisesti.  

 
 Parvekekaiteet ovat metallirunkoisia kirkkaita lasikaiteita. 2. kerroksessa 

on betonipintainen parvekekaide pihakannelle päin. Asuntoparvekkeet 
ovat lasitetut. Lasituksista huolimatta parvekkeet ovat ulkotilaa ja va-
paasti tuulettuvia. Lasien ja seinien liittymistä ja väleistä voi tulla vettä ja 
lunta parvekkeille. Osalle parvekkeista asennetaan kiinteä maise-
masäleikkö julkisivupiirustuksen mukaan.  

  
 Pyhän Katariinan tien puolella olevissa asuntotyypeissä on pohjakuvien 
mukaisesti ns ranskalainen parveke, kaiteet /lasitus (ei kirkas) ovat ulko-
seinän pinnassa.  
 
Ensimmäisessä kerroksessa olevissa loft-asunnoissa on puuterassit ja 
puukaiteet pohjakuvien mukaisesti. 

 
Portaat ja porrashuoneet 
 
 Porrassyöksyt ovat mosaiikkibetonipintaisia elementtiportaita. Porras-

huoneissa on automaattiovelliset asuintalohissit. Porrashuoneiden lattiat 



 30.11.2018 Sivu 3 (6) 
 
Asunto Oy Kaarinan Kanttorinkulma  RAKENNUSTAPASELOSTE (sisältää myös 

LVIS-työt)   

 
  

  

päällystetään kerroksissa muovimatolla, seinät maalataan. Pääsisään-
käynnin ensimmäisessä kerroksessa lattiassa ja seinissä on osittainen 
keraaminen laatoitus erikoissuunnitelmien mukaan.  

 
Asuntojen pintarakenteet 
 
Lattiapinnat Lautaparketti: Olohuone, makuuhuoneet, keittiötila, eteinen ja vaate-

huone. 
Parkettia ei asenneta kiinteiden kalusteiden alle. 
 
Keraaminen laatta: Sauna, kylpyhuone ja erillis-wc. 

 
Seinäpinnat Maalaus: Olohuone, makuuhuoneet, keittiötila, eteinen ja vaatehuone. 
 Maalausta ei uloteta kiinteiden kalusteiden taakse. 
 

Laatoitus: Kylpyhuone ja erillis-wc laatoitetaan lattiasta alakattoon.  
 
Keittiötilojen työtasojen taustoissa maalattu lasi.  

 
Asuntojen saunoissa on vaakapanelointi tervaleppää. 

 
Kattopinnat Ruiskutasoitus: Olohuone, keittiötilat, vaatehuoneet ja makuuhuoneet 

niiltä osin kuin ne eivät ole alaslaskettuja. 
 
Panelointi: Saunan ja kylpyhuoneen katto on tervaleppää. Erillis-wc:n 
katossa on maalattu panelointi. 

 
 Maalatut katot:  

Alaslaskettujen kattojen levypinnat ja koteloinnit tasoitetaan ja maala-
taan. 
 
Eteistilan katot ovat pääosin alaslaskettuja kattoja.  Alakattojen ja kote-
lointien sijainnit ja mitoitus tarkentuvat rakentamisen aikana, välttä-
mättä kaikkia alaslaskuja ja kotelointeja ei ole merkitty myyntipohjiin. 

 
Ovet 
 

Huoneiston kerrostaso-ovet ovat tehdasvalmisteisia, yksilehtisiä, luokitel-
tuja viilupintaisia vakio-ovia. Huoneistojen sisäiset ovet ovat valkoisiksi 
tehdasmaalattuja, saranallisia huullettuja laakaovia tai liukuovia pohja-
kuvien mukaan. Oven karmit ja karmilistat ovat valkoiseksi maalattua 
puuta. Ovipainikkeet, kilvet ja vääntönupit ovat kromattuja. 

 
Parvekeovi on ulosaukeava lasiaukkoinen puuovi. Oven ulkopuoliset osat 
ovat alumiiniverhottuja. Niissä asuntotyypissä, missä on ranskalainen 
parveke, ovi avautuu sisäänpäin, mikä on huomioitava käytössä ja huo-
lellisuudessa sitä pidettäessä auki. 
 
Saunassa on kokolasiovi. 
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Ikkunat 
 

Avattavat ikkunat ovat kolmilasisia, sisään aukeavia vakiorakenteisia 
puualumiini-ikkunoita (MSE). Sisäpuite on valkoiseksi maalattua puuta, 
ulkopuite polttomaalattua alumiinia. Osa parvekkeiden taustaikkunoista 
ovat kiinteitä, kolmilasisia MEK-tyyppisiä ikkunoita. Osassa ikkunoita on 
rakentamismääräysten mukainen turvalasitus. Asuntojen ikkunoissa on 
vaaleat vakiosälekaihtimet, kiinteissä ikkunoissa ja parveke-ovissa pinta-
asenteisena.   
 
Porrashuoneissa on avattavat savunpoistoikkunat. 

 
Kalusteet, varusteet ja laitteet 
 

Kalusteet ja komerot ovat tehdasvalmisteisia kiintokalusteita. Kiinteiden 
kalusteiden peittämät seinät ovat maalaamattomia ja tasoittamattomia. 
Kalusteet on esitetty erillisissä kalustekuvissa ja pohjapiirustuksissa. 
 
Eteisten naulakkokomeroiden ovet ovat pääosin alumiinikehyksellisiä pei-
lipintaisia liukuovia, osassa huoneistoja eteisessä on saranaovet kaluste-
kuvien mukaan.  Osassa asuntoja on ns avonaulakko pohjakuvien mu-
kaisesti. 
 
Makuuhuoneiden komerokalusteiden ovet ovat mdf-ovia. 
 
Asuinhuoneet varustetaan kahdella verhokiskolla ikkunaseinillä. 

 
Keittiötilat Keittiökalusteiden ylä- ja alakaappien ovet/etusarjat ovat maalattua mdf-

levyä tai vastaavaa. Keittiökalusteiden ovet on valittavissa annetuista 
vaihtoehdoista ilmoitettuun aikarajaan asti.  

 
Työpöytätasot ovat laminaattipintaiset ja niissä on upotettu rst-allas. 

 
Keittiötiloissa on induktioliesitaso, jonka alla on erillinen kalusteuuni, 
sekä mikroaaltouuni ja astianpesukone 45/60 cm.  
 
Asunnoissa on jää-pakastinkaappi, ylimmässä isommassa asunnossa on 
kaksi korkeaa kylmäyksikköä suunnitelmien mukaan. Kodinkoneet ovat 
valkoiset. 

 
Kylpyhuone  Kylpyhuoneessa on pääsääntöisesti allas, allaskaappi ja peilikaappi/valai-

sinyhdistelmä. Kaappien kalusteovet ovat mdf-ovia. Suihkunurkassa on 
kiinteä suihkuseinä verhokiskolla pohjapiirroksen mukaisesti. 

 
Erillinen WC Kalustekuvien mukaisesti.  
 
Vaatehuone Vaatehuoneessa on hyllyt ja vaatetanko. 
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Asuntosauna Laudetasot ja askelmat ovat tervaleppää, mutta tukirakenteet ovat höy-
lättyä havupuuta.  

 
 Kalustesuunnitelmissa voi olla asuntokohtaisia, tässä kerrotusta poik-

keavia yksityiskohtia. 
 
 Loft-asunnot poikkeavat myös jonkin verran tästä rakennustapaselostuk-

sesta kalusteiden, varusteiden, materiaalien ja sisäkorkeuksien suhteen. 
 
LVIS-tekniikka 
 
Vesijohtokalusteet Hanat ovat kromattuja yksiotehanoja. Suihkuissa on termostaattihana. 

Asunnoissa on huoneistokohtainen kylmän ja lämpimän veden mittaus, 
mittarit kaukoluettavia.  

 Kylpyhuoneissa on tila ja kytkentävalmius pesukoneelle ja kuivausrum-
mulle. 
Yhtiö liitetään Kaarinan Vesilaitoksen vesi- ja viemäriverkostoon. 

  
Ilmanvaihto Asunnossa on lämmön talteenotolla (LTO) varustettu huoneistokohtai-

nen koneellinen tulo-poistoilmanvaihtojärjestelmä. LTO-laite on sijoitettu 
yleensä kylpyhuoneeseen. LTO-laitteen tuloilma jälkilämmitetään kiin-
teistösähköllä. Huoneistokohtaista tulo-poistoilmalaitetta ohjataan 
liesikuvun säätimellä. 

   
 Autohallin ilmanvaihto tehdään halliin sijoitetulla poistoilmapuhaltimella.  
 
Lämmitys Yhtiö liitetään Turku Energian kaukolämpöverkostoon. Lämmön jakelu 

tapahtuu asunnoissa vesikiertoisella lattialämmityksellä. 
 
Sähkö Kiinteistö liitetään Carunan sähköverkkoon ja sähkö mitataan huoneisto-

kohtaisesti. Asuntokohtaiset sähkö-, antenni- ja atk-pistorasiat sekä kiin-
teät valaisimet asennetaan erikoissuunnitelmien mukaisesti. Huoneisto-
jen kannelliset sähkökaapit asennetaan pohja- ja sähkökuvien mukaisiin 
paikkoihin. Asuntojen ulko-oleskelutilassa on parvekepistorasia, tuule-
tustanko ja valaisin (ei ranskalaisilla parvekkeilla).  

  Yhtiö liitetään kaapelitelevisiojärjestelmään. 
 Kylpyhuoneen ja eteisen alaslasketuissa katoissa on upotetut valaisimet.  
 Asunnot varustetaan verkkovirtaan kytketyllä palovaroittimella. 
 
Tietoliikenne Asunto varustetaan valmiiksi 10M /10M laajakaistayhteydellä. Laajakais-

tayhteyden kustannus sisältyy hoitovastikkeeseen. Nopeamman liittymän 
ja lisäpalvelut osakas voi tilata ja maksaa erikseen suoraan palveluntuot-
tajalle.   
 

Yhtiön piha-alueet 
 
Yhtiön piha-alue rakennetaan asemapiirroksen ja erillisen pihasuunnitel-
man mukaisesti. Pihapiirustus on suunnitelma, jota tarkennetaan ennen 
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pinnantasaus- ja istutustöiden aloittamista. Tällöin suunnitelmissa esite-
tyt korkeusasemat sekä istutus-, kulku- yms alueiden laajuudet voivat 
vielä muuttua. Maasto-olosuhteista johtuen tontille voi tulla mahdollisesti 
tukimuureja ja suoja-aitoja teoreettisista suunnitelmista poiketen, tuki-
muurien ja aitojen tarve tarkistetaan pihan / rinteen muotoilun yhtey-
dessä. 

 
Autopaikoitus Autohallien molempiin kerroksiin on kulku Pyhän Katariinan tieltä.   
 Autohallin seinät, pilarit ja katto ovat betonipintaisia, seinät osin ruisku-

maalattu. 
 
 Autopaikkojen mitoituksessa on noudatettu kohdekohtaista suunnittelua, 

johon vaikuttavat mm kaavamääräykset ja paikoitusta varten käytettä-
vissä oleva tila. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että autopaikat ja au-
tojen kulkuun varatut tilat saattavat poiketa RT-kortin suosituksista (RT 
98-10987) 

 
Ulkovarusteet ja laitteet 
 

Ulkovarusteet tehdään erillisen pihasuunnitelman mukaisesti. Pihaistu-
tustyöt tehdään urakkasuoritukseen kuuluvana erillisen istutussuunnitel-
mien mukaisesti. 
 

Sopimukset 
 Yhtiön ja Asunto Oy Kaarinan Suntionpuiston ja Asunto Oy Kaarinan Luk-

karinrinteen kesken on tehty sopimus yhteisestä pelastustiestä.  
Yhtiöiden yhteinen pelastusajoneuvoliikenne tulee Pastorinrinteen kadun 
kautta. Yhtiöiden vastuulle tulee puistossa (202-401-1-101 kiinteistöllä) 
olevan pelastusajoreitin yllä- ja kunnossapito. Sopimuksessa on kirjattu 
pelastustiestä tarkemmin. 

 
Huomautus 

Tämä seloste on ohjeellinen ja perustuu tilanteeseen 30.11.2018. Ra-
kentaja pidättää oikeuden vähäisiin muutoksiin, jotka eivät oleellisesti 
poikkea tämän selosteen tiedoista. Rakentajalla on oikeus vaihtaa raken-
teita ja materiaaleja toisiin samanarvoisiin sekä soveltaa arkkitehtisuun-
nitelmissa esitettyjä mitoituksia. Esimerkiksi hormimitat sekä koteloiden 
ja alaslaskettujen kattojen alat voivat muuttua laite tai asennusteknisistä 
syistä. 
Esitteiden perspektiivikuvat ovat ”taiteilijan näkemyksiä” kohteesta, ei-
vätkä kuvaa kohteen yksityiskohtaista toteutustapaa. 
Suunnitelmien kalustemerkinnät ovat muodoiltaan suuntaa antavia. 
Hintaan kuuluvista materiaalivalinnoistaan sekä asuntoonsa toivomista 
asukasmuutostöistä on ostajan sovittava kirjallisesti kustannusarvioineen 
rakentajan kanssa esitettyjen aikataulujen puitteissa. 

 
SRV Rakennus Oy 


