
RAKENNUSTAPASELOSTE 

 

Kiinteistö Oy Kaarinan Päivärinne                      

Voivalantie 38, 20780 Kaarina 

Varastohalli, jossa on yhteensä 22 talliosaketta (tallit nro 1-22). Rakennuksen päätyyn rakennetaan 

osakkaiden käyttöön erillinen varasto, jossa on yhteiskäytössä oleva WC- ja suihkutila. Tontin pinta-ala on 

2.801 m2 ja rakennusoikeus on 2.240,8 m2 (käytetään tähän varastohalliin 1.070 m2).  Lisäksi tontilla on 

kolme (3) erillistä autopaikkaa, jotka ovat yhtiön osakkaiden yhteiskäytössä. 

 

Kiinteistö Oy Kaarinan Kuusikkomäki                      

Voivalantie 40, 20780 Kaarina 

Varastohalli, jossa on yhteensä 24 talliosaketta (tallit nro 23-46). Rakennuksen päätyyn rakennetaan 

osakkaiden käyttöön erillinen varasto, jossa on yhteiskäytössä oleva WC- ja suihkutila. Tontin pinta-ala on 

3.117 m2 ja rakennusoikeus on 2.493,6 m2 (käytetään tähän varastohalliin 1.165 m2). Lisäksi tontilla on 

kolme (3) erillistä autopaikkaa, jotka ovat yhtiön osakkaiden yhteiskäytössä. 

 

Perustukset ja lattiarakenteet 

Rakennus paalutetaan teräspaaluilla kantavaan maakerrokseen rakennesuunnitelmien ja pohjatutkimus-

lausunnon mukaisesti. Anturat ja kantava alapohjalaatta ovat teräbetonia. Lattiapinnassa 

pölynsidontakäsittely. Parven lattia varastoissa 22 ja 46 on puu/levyrakenteinen. 

 

Rakennuksen runkorakenteet ja väliseinät 

Kantavat ulkoseinät sekä kantavat ja jäykistävät väliseinät ovat puurunkoisia, lämpöeristettyjä ja kipsilevy-

pintaisia (maalattuna, palonkestoluokka EI30) rakennesuunnitelmien mukaisesti. Ulkoverhouksena on 

profiilipelti. Kevyet väliseinät ovat pelti-villa-pelti -elementtirakenteisia.  

 

Yläpohjarakenteet ja vesikatto 

Yläpohjan kantavina rakenteina puurakenteiset naulalevyristikot rakennesuunnitelmien mukaisesti ja 

vesikatteena peltikate. Kattotuolien alapuolinen rakenne on kaksinkertainen tehdasvärjätty valkoinen 

kipsilevy (palonkestoluokka EI30) ja lämmöneristeenä on puhallusvilla. 

 

Ovet ja ikkunat 

Nosto-ovet ovat käsikäyttöisiä (leveys 3 m, korkeus 4 m) varustettuna valoaukoilla ja käyntiovet ovat 

teräsrakenteisia (9*21 M) varustettuna Abloy-lukolla. Teknisessä tilassa ja parvien kohdilla on myös 

puurakenteinen ikkuna.  

 

 



Yhteistilat 

Yhteistiloissa on teknisten laitteiden lisäksi väliseinällä ja ovella erotettu eriö, jossa on WC-istuin, pesuallas 

ja suihkutila. 

 

LVI-tekniikka 

Yhtiöt liitetään Kaarinan kaupungin vesi- ja viemäriverkkoon. Varastoiden lattioissa on hiekanerotuskaivo 

sulamisvesille. Muutostarpeita varten varastoissa on sekä vesipiste- ja viemärivaraus että erillinen WC-

tilavaraus.  

Kaikissa varastoissa on IV-suunnitelmien mukainen koneellinen poistoilmanvaihto. 

 

Sähkötekniikka 

Yhtiöt liitetään Carunan sähkönjakeluverkkoon. Sähkökulutus mitataan varastokohtaisesti 

mittauskeskuksiin asennettavien mittareiden kautta. Rakennus on puolilämmin ja lämmitysmuotona on 

sähköinen lämpöpuhallin sekä lisäksi tilavaraus ilmalämpöpumpulle. Sähköpisteet sijaitsevat 

varastokohtaisesti ryhmäkeskuksissa. 

Varastojen valaistus hoidetaan hallin katossa olevilla valaisimilla ja ulkopuolella on jokaisen käyntioven 

kohdalla ulkovalaisin. Yleisten alueiden valaistus hoidetaan muulla ulkovalaistuksella. 

 

Ulkoalueet 

Piha- ja kulkualueet ovat asfalttipintaisia ja tonteille sisäänajon kohdalla on sähkökäyttöinen portti, jonka 

avausmahdollisuus on vain käyttöoikeuden omaavilla puhelinliittymillä. Tonteille asennetaan 

asemapiirrosten mukaiset viheristutukset ja -alueet. 

 

Muuta huomioitavaa 

Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden perustelluista syistä vaihtaa edellä mainittuja materiaaleja ja 

rakenteita toisiin vastaaviin materiaaleihin ja/tai rakenteisiin. Esitteiden tiedot ja havainnekuvat ovat vain 

suuntaa-antavia ja voivat yksityiskohdiltaan poiketa valmiista toteutuksesta. 
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