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Rakennustapaseloste    

As Oy Liedon White Edition 

Yleistä  

Kohde on Liedon kunnan, Kirkonseudun alueelle 

rakennettava rivitaloyhtiö, joka käsittää yhteensä 

6 asuntoa, erillisen autokatoksen ja yhteisen 

varaston. Asunnoilla on omat lämpimät varastot, 

joissa sijaitsee myös asunnon tekninen tila. 

Asunnoissa on vesikiertoinen lattialämmitys 

huonekohtaisilla termostaateilla, sekä 

ilmanvaihtojärjestelmä lämmöntalteenotolla. 

Asunnot lämmitetään omilla 

poistoilmalämpöpumpuilla. Asunnoilla on omat 

mittarit sähkön-, sekä veden kulutukselle. 

Asunnoissa perussähköistys, sekä 

yleiskaapelointiverkko. 

Tontti 

Yhtiö rakennetaan 3037 m2 Liedon 

kunnanvuokratontille. 

Osoite 

Ruohomäentie 40, 21420 Lieto 

Kaavoitus 

Alueella on voimassa oleva asemakaava 

Autopaikat 

Asunnoilla on kaksi omaa autopaikkaa joista 

toinen on katospaikka sähköauton latauspisteellä. 

Vieraspaikat sijaitsevat autokatoksien vieressä. 

Aikataulu 

Luovutusajankohta 3/2023 – 4/2023 

Rakennuttaja 

Ketju Yhtiöt Oy |          

Rakentaja:  

Asuntoketju Talotuotanto Oy 

 

Arkkitehti ja pääsuunnittelija  

Pasi Aaltonen 

LVI suunnittelu 

LVI-Suunn. Jorma Niemonen Ky 

Kantavat rakenteet 

Rakennus perustetaan maaperätutkimuksen ja 

perustussuunnitelmien mukaan. Kantavat 

runkorakenteet ovat puiset, samoin palo-

osastoitujen huoneistojen väliset seinät. 

Runko ja ulkoverhous 

Rakennus on puurunkoinen. Ulkoverhous on 

laudoitettu, pääväriltään valkoinen, sekä 

korostekohdat tumman ruskea julkisivulaminaatti 

/ musta laudoitus. 

Vesikatto 

Yläpohjan vesikatteena musta huopakate. 

Autokatos on pelti/huopa katteella. Kantavana 

rakenteena puurakenteiset kattoristikot. Ruoteet 

ja tuuletusrimat kuvien mukaisesti. 

Ylä- ja välipohja 

Rakennuslupakuvien mukaisesti. Koolaukset 

kuvien mukaisesti. 

Ikkunat ja ovet 

Asuntojen ulko-ovet ovat tehdasvalmisteisia 

(puurakenteisia, pääovi ja terassin ovi ikkunalliset). 

Väliovet tehdasvalmisteisia valkoisia laakaovia. 

Ikkunat tehdasvalmisteisia kiinteitä 3-kertaisia 

eristyslasia (isot ikkunat), muut sisäänpäin 

avattavia 3-kertaisi ikkunoita. Ikkunat sisältä puuta 

ja ulkoa alumiinipintaiset. Sisäpuolelta valkoiset ja 

alumiiniosat mustat. 

 

Lattiat ja seinäpinnat 

Asuinhuoneiden lattiat ovat pääosin laminaattia 

(mahd. vaihtaa materiaali). Eteisen, wc:n, 

kodinhoitohuoneen, pesuhuoneen ja saunan lattiat 

laatoitetaan. Ulkovaraston / teknisen tilan lattiat 



ovat betonipintaisia. Kylpytilan seinät laatoitetaan, 

sekä erillisen wc:n vesipisteen puoleinen seinä 

laatoitetaan. Muiden tilojen seinät tasoitetaan ja 

maalataan. Ulkovaraston seiniä ei pintakäsitellä. 

Sisäkattopinnat 

Katot on pääosin ruiskutasoitettuja. Pesuhuoneen, 

saunan ja erillisen wc:n katot paneloidaan. 

Kiintokalusteet ja varusteet 

Kiintokalusteet kalustekuvien mukaisesti. 

Tehdasvalmisteiset keittiöiden kalusteet kuvien 

mukaisesti. Keittiön allas komposiitti, wc-altaat 

keraamisia. Keittiöhana Oras, wc:n hanat Oras. 

Sadesuihkusetti Oras. Kodinkoneet: integroitu 

jääk./pakastin, tiskikone, kiertoilmauuni, 

induktioliesi, liesituuletin ja mikro. Kylpyhuoneessa 

ja erillisessä wc:ssä peili, sekä allaskaapit. 

Eteisessä liukuovikaapisto peilillä. 

Ulkoalueet 

Piha-alueet ja istutukset toteutetaan 

asemapiirroksen mukaisesti. Ajotiet, sekä etupiha 

sorapintainen, viheralueisiin istutetaan nurmikko. 

Jäteastiat ja postilaatikot järjestetään 

suunnitelmien mukaisesti. 

 

 

 

 

Muutostyöt 

Ostaja voi rakentamisaikataulun sallimissa 

puitteissa esittää ostamaansa asuntoon 

kohdistuvia muutostoivomuksia. Rakennuttaja 

antaa ostajalle suoraan toteutettavissa olevista 

muutoksista kirjallisen tarjouksen. Lisä- ja 

muutostyötilaukset tulee tehdä lisä- ja 

muutostyöaikataulussa ilmoitettuun 

päivämäärään mennessä. 

Huomioitavaa 

Rakennuttajalla on mahdollisuus vaikuttaa 

materiaaleihin ja vaihtaa niitä samanarvoisiin. 

Kotelointien ja alas laskujen paikat voivat muuttua 

LVIS- tekniikan tarpeiden tarkentuessa. 

Kiintokalusteiden mitat saattavat poiketa 

lupakuvasta. Jokaisella asunnolla  esteetön 

kulku/liuskavaraus. 

Esitteiden perspektiivikuvat ja referenssikuvat ovat 

taiteilijan näkemyksiä ja saattavat joiltain osin 

erota yksityiskohtaisesta toteutuksesta. Ennen 

sitovan kaupan solmimista on ostajan huolellisesti 

tutustuttava hyväksyttyihin 

rakennuslupapiirustuksiin. 

 

 

 

 

 

 


