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ASUNTO OY JOENSUUN RASTILIPPU rakentuu Karhunmäen rauhalliselle asuinalueelle, 

muutaman kilometrin päähän kaupungin palveluista. Karhunmäen ympäristö ja urheilukenttä 

tarjoavat loistavat liikunta ja ulkoilu mahdollisuudet. Uusi päiväkoti ja alakoulu sijaitsevat vain 

kävelymatkan päässä. Alueelta on erittäin hyvät julkiset kulkuyhteydet keskustaan. 

 

RASTILIPPU muodostuu kahdesta luhtitalosta ja yhdestä rivitalosta. Uudiskohteen asunnot 

soveltuvat monenlaisiin elämäntilanteisiin. Asunnoissa on huomioitu esteetön liikkuminen, joten 

rivitalon ja luhtitalojen ensimmäisen kerroksen asunnot soveltuvat myös liikuntarajoitteisille 

asukkaille. Tasokkaiden kotien neliöt on hyödynnetty tehokkaasti. Pääosassa asuntoja 

olohuone ja keittiö ruokailutiloineen muodostavat avaran ison tilan, joka jatkuu tilavalle 

parvekkeelle. Olohuoneissa on isot korkeat ikkunat, joista luonnonvalo pääsee huoneistoihin. 

Jokaisessa asunnossa on oma sauna. Materiaalivalinnat on tehty niin, että niistä löytyy sopivat 

vaihtoehdot monenlaisen sisustajan toiveisiin. 

 

AUTOPAIKOITUS on toteutettu erillisillä autokatoksilla, jotka sijaitsevat asunto-osakeyhtiön 

sisäpihalla. Jätehuoltoa varten erillinen jätekatos.
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YLEISTÄ 

Osoite: Rastilipuntie 5, 80230 Joensuu 

Rakennuskohde käsittää kaksi luhtitalorakennusta, yhden rivitalorakennuksen, autokatokset ja 

jätekatoksen. Rakennuksien kokonaisala on noin 1190 m2 ja asuinhuoneistojen huoneistoala 

noin 980 m2. Asuntoja on 22 kpl, autokatospaikkoja 22 kpl ja vieraspaikkoja 6 kpl. 

RAKENTEET 

Perustukset Rakennus perustetaan betonirakenteisena maanvaraisesti 

rakennesuunnitelmien mukaisesti. 

Alapohja Alapohja on lämpöeristetty maanvarainen betonilaatta, joka 

toteutetaan rakennesuunnitelmien mukaan. 

Ulkoseinät Ulkoseinät ovat puu- tai betonirunkoisia. Julkisivut ovat 

puuverhoiltuja. 

Yläpohja  Yläpohja on puuristikkorakenteinen rakennesuunnitelmien mukaisesti 

Vesikatto Asuinrakennusten katot ovat harjakattoja. Autokatoksen katto on 

pulpettikatto. Katemateriaalina on peltikate. 

Väliseinät Huoneistojen väliseinät ovat puu- tai betonirunkoisia seiniä 

suunnitelmien mukaan. 

Välipohja Välipohjat tehdään pääosin teräsbetonisista ontelolaatoista 

rakennesuunnitelmien mukaan. 

Parvekkeet: Luhtitalot 

Rakenne ja pinnat Parvekkeet ovat rakenteeltaan betonisia rakennesuunnitelmien 

mukaisesti. Parvekekatot ovat betoni/puurakenteisia. Parvekkeiden 

lattiapinnat ovat betonia. 

Kaide Parvekekaiteet ovat metallirunkoisia lasikaiteita.  

Varustus Parvekkeet ovat ulkotilaa, eivätkä ne ole tiiviitä. Parvekkeilla on 

tuuletusteline, pistorasia ja valaisin. 

Terassit ja kuistit: Rivitalot 

Rakenne ja pinnat Terassit ja kuistit ovat rakenteeltaan puisia rakennesuunnitelmien 

mukaisesti. Terassien pintalaudoitus on ruskeata painekyllästettyä 

terassilautaa.  

Varustus Parvekkeilla on tuuletusteline, pistorasia ja valaisin. 
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PINTAMATERIAALIT 

Laadukkaat, hintaan kuuluvat materiaalit, jotka nähtävillä K-Rauta Naumasella. 

Pintamateriaaleihin on mahdollisuus vaikuttaa rakennusvaiheen aikana K-Rauta Naumasen 

sisustussuunnittelijan avustuksella. Peruslaatutasosta poikkeavista muutostöistä rakentaja 

antaa kiinteähintaisen lisätyötarjouksen.  

Lattiapinnat:   

Vinyylilankku tai parketti Olohuoneen, makuuhuoneen, eteisen, vaatehuoneen ja keittiön 

lattiamateriaalina on vinyylilankku tai parketti. Kiintokalusteiden alle ei 

asenneta lattiapäällystettä. Säilytysjärjestelmän kohdalla 

lattiapäällyste jatkuu seinään saakka. Jalkalistat ovat 

tehdasmaalattuja valkoisia puulistoja. 

Keraaminen laatta Kylpyhuoneen, saunan, erillis-wc:n ja kodinhoitotilan lattia on 

laatoitettu 10x10 keraamisella laatalla.  

Seinäpinnat: 

Maalaus Olohuoneen, makuuhuoneen, eteisen, vaatehuoneen, keittotilan, 

kodinhoitohuoneen ja wc:n seinät on tasoitettu ja maalattu. 

Olohuoneen ja makuuhuoneiden yhteen seinään on mahdollista 

valita tehostemaali tai tapetti. Kiintokalusteiden taakse jäävät 

seinäpinnat on pölynsidontamaalattu. Säilytysjärjestelmän kohdalla 

seinäpinnat on tasoitettu ja maalattu. 

Keraaminen laatta Kylpyhuoneen seinät, erillis- wc:n yksi seinä ja keittiön sekä 

kodinhoitohuoneen välitila on laatoitettu keraamisella laatalla.  

Puupaneeli Saunan seinät on paneloitu tervaleppäpaneelilla STP 15x95, käsittely 

saunasuojalla. 

Kattopinnat:  

MDF-paneeli Alakatot on paneloitu pääsääntöisesti MDF-paneelilla.   

Puupaneeli Kylpyhuoneen ja saunan katto on paneloitu tervaleppäpaneelilla, 

käsittely saunasuojalla. 

OVET JA IKKUNAT 

Huoneistojen ulko-ovet  Ulko-ovet ovat tehdasvalmisteisia lämpöeristettyjä yksilehtisiä ovia. 

Ulko-oven ulkopinnan väri suunnitelmien mukaan. Sisäpinta on 

saman värinen kuin ulkopinta. 

Huoneistojen väliovet  Asuntojen väliovet ovat valkoiseksi peittomaalattuja kolmipeilisiä 

kenno-ovia, liukuovet valkoiseksi maalattuja pinta-asennus 

laakaliukuovia. Karmit ja listat ovat valkoiseksi peittomaalattua puuta. 

Saunan ovi on harmaa lasiovi tervaleppäkarmilla 

Parvekeovet Parvekeovet ovat yksilehtisiä ulosavautuvia lasikehysovia, joiden 

ulkopinta on alumiiniverhottu ja sisäpinta valkoiseksi maalattu. 
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Asuntojen ikkunat Ikkunat ovat kolmilasisia sisään avautuvia ikkunoita. Sisäpuite ja 

karmi ovat valkoiseksi maalattua puuta. Ulkopuitteet ovat alumiinia ja 

karmit ulkopuolelta päällystetty alumiiniprofiililla.  

KALUSTEET, VARUSTEET JA LAITTEET 

Ilmanvaihto Asunnoissa on huoneistokohtainen säädettävä koneellinen tulo-

poistoilmanvaihto varustettuna lämmöntalteenotolla. 

Huoneistokohtainen ilmanvaihtokone sijaitsee joko kylpyhuoneessa 

tai kodinhoitotilassa. 

Lämmitys Rakennukset liitetään kaukolämpöverkkoon. Lämpöjako 

asuinhuoneisiin toteutetaan vesikiertoisella lattialämmityksellä.  

Vesijohtokalusteet Sekoittajat ovat yksiotesekoittajia, suihkussa on 

termostaattisekoittaja. WC:n hana varustetaan bidee suihkulla. 

Huoneistoissa on asuntokohtaiset vesimittarit. 

Sähköistys Asunnoissa on tavanomainen määrä pistorasioita kattovalaisimia ja 

muita sähkölaitteita varten. Keittiöiden ja eteisten valaistus 

toteutetaan upotettavilla LED-spoteilla. Huoneistokohtainen 

sähkönmittaus 

Antenni Olohuoneessa ja muissa asuinhuoneissa on yksi antennipistoke. 

Yhtiö liitetään kaapelitelevisioverkkoon. 

Tietoliikenne Taloyhtiö liitetään valokuituverkkoon.  

Palovaroitin Asunnot on varustettu verkkovirtaan kytketyin paristovarmennetuin 

palovaroittimin suunnitelmien mukaisesti. 

Muut varusteet Kaikissa ikkunoissa on valkoiset sälekaihtimet, parvekeovissa, 

palolaseissa ja kiinteissä ikkunoissa pinta-asennuksena. 

Kiintokalusteet Asuinhuoneiden kiintokalusteet ovat vakiotyyppisiä 

tehdasvalmisteisia mdf- ovellisia komeroita. Eteisissä on 

liukuovikomerot tai normaalit hyllykomerot ovilla. Vaatehuoneissa on 

hyllyjärjestelmät. Asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa 

kiintokalusteisiin yhdessä kalustesuunnittelijan avustuksella. 

Laadukkaat, perushintaan kuuluvat materiaalit. Perusratkaisuista 

poiketessa muutoshinta katsotaan tapauskohtaisesti. 

Keittiö Asiakkaalla on mahdollisuus valita pinnat perushintaan kuuluvasta 

valikoimasta kalustesuunnittelijan avustuksella. Kaappien rungot ovat 

vakiovalkoista melamiinipinnoitettua lastulevyä. Keittiökalusteiden 

ovet ovat maalattuja tai pinnoitettuja mdf-ovia. Työtasot ovat 30mm 

paksuja laminaattipintaisia työtasoja kaluste suunnitelmien 

mukaisesti. Kodinkoneet ovat joko rosteripintaisia tai valkoisia. 

Keittiöissä on keraaminen liesitaso sekä kalusteuuni ja valaisimella 

varustettu liesikupu. Kylmälaitteina on jääkaappipakastin. Kalusteissa 

on 600 tai 450 mm leveä astianpesukone asunnon 

kalustesuunnitelman mukaisesti. Keittiökalusteiden välitilassa on 

LED-valaisin. Kalustus toteutetaan erillisten kalustesuunnitelmien 

mukaan. 
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KH, WC, sauna ja KHH Kylpyhuoneen kalustukseen kuuluu wc-istuin, paperiteline, 

pyyhekoukut, pesuallas, allaskaappi ja valaisimella varustettu 

peilikaappi. Erillis-wc:n kalustukseen kuuluvat wc-istuin, pesuallas, 

allaskaappi ja peili. Pyykinpesukoneliitäntä sekä tilavaraus 

pyykinpesukoneelle on asunnosta riippuen joko kylpyhuoneessa tai 

kodinhoitotilassa. Lauteiden tasot ja kaiteet ovat tervaleppää. 

Löylyhuone varustetaan kuituvalaisimilla sekä sähkökiukaalla. 

Löylyhuoneen ovet ovat kokolasiovia, joissa on puinen vedin. 

Kalustus toteutetaan erillisten kalustesuunnitelmien mukaan. 

YHTEISTILAT 

Taloyhtiöllä on autokatosten yhteydessä huoltorakennus johon on sijoitettu tekniset- ja 

kiinteistöhuollontilat. Yhtiön jätehuoltoa varten rakennetaan erillinen katos, johon jäteastiat 

sijoitetaan. Huoltorakennus on puurunkoinen ja puuverhoiltu. Pyörille on varattu paikkoja 

asuntojen edestä asemapiirustuksen mukaan. 

PIHA 

Leikkipaikka ja oleskelualue ovat pehmeähiekkapohjaisia ja sijaitsevat piha-alueella. 

Ulkovarusteet tehdään pihasuunnitelman mukaisesti. Pihaistutustyöt tehdään 

urakkasuoritukseen kuuluvana istutussuunnitelmien mukaisesti. 

PAIKOITUS 

Taloyhtiölle varataan piha-alueelle lämmityspistokkeellisia autokatospaikkoja yhteensä 22 kpl. 

Lisäksi tontilla on 6 kpl vierasautopaikkoja. Pysäköinti- ja autopaikat ovat asfaltoituja. 

HUOMAUTUKSET 

Tämän selostuksen tiedot perustuvat suunnitelmavaiheeseen ja nämä voivat vähäisiltä osin 

muuttua. Rakentajalla on perustellusta syystä oikeus vaihtaa rakenteita ja materiaaleja 

samanarvoisiin, sekä soveltaa arkkitehdin antamia mittoja tarvittaessa. 

Rakennuttajaa sitovat piirustukset ja rakennusselostus sisältyvät urakkasopimukseen ja ovat 

kaupantekovaiheessa ostajan nähtävissä. Kohde tullaan toteuttamaan voimassaolevien 

määräysten mukaisesti. Asuntokaupan sisältö ja ehdot täsmennetään lopullisissa 

myyntiasiakirjoissa. 

Tietoa rakentamismääräyksistä ja niiden muuttumisesta saa mm. Ympäristöministeriöstä 

(www.ymparisto.fi) tai paikallisesta rakennusvalvonnasta 
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HUONEISTOT 

Talo A, Luhtitalo 

 

A 1  1. krs 3h+k+khh+s  61,0 m²   

A 2  1. krs 1h+k+s   32,0 m²  

A 3  1. krs 2h+k+s   42,0 m²  

A 4  1. krs 2h+k+s   42,0 m²  

A 5  2. krs 3h+k+khh+s  61,0 m²  

A 6  2. krs 1h+k+s   32,0 m²  VARATTU  

A 7  2. krs 2h+k+s   42,0 m²  

A 8  2. krs 2h+k+s  42,0 m²  

 

Talo B, Luhtitalo 

 

B 1  1. krs 3h+k+khh+s  61,0 m²   

B 2  1. krs 1h+k+s   32,0 m²  

B 3  1. krs 2h+k+s   42,0 m²   

B 4  1. krs 2h+k+s   42,0 m²  VARATTU  

B 5  2. krs 3h+k+khh+s  61,0 m²   

B 6  2. krs 1h+k+s   32,0 m²  

B 7  2. krs 2h+k+s   42,0 m²  

B 8  2. krs 2h+k+s  42,0 m²  

 

Talo C, Rivitalo 

 

C 1  1. krs 2h+k+s   51,0 m²   VARATTU 

C 2  1. krs 2h+k+s   42,0 m²   

C 3  1. krs 2h+k+s   42,0 m²   VARATTU 

C 4  1. krs 2h+k+s   42,0 m²   VARATTU 

C 5  1. krs 2h+k+s   42,0 m²  

C 6  1. krs 2h+k+s   51,0 m²  
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1h+k+s 32m² 

Talo A & B 

AS. A2, A6, B2, B6 
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2h+k+s 42m² 

Talo A,B & C 

AS. A3,A4,A7,A8,B3,B4,B7,B8, 

C2,C3,C4,C5 
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2h+k+s 51m² 

Talo C 

AS. C1, C6 
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3h+k+khh+s 61m² 

Talo A & B  

AS. A1, A5, B1, B5 
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MYYNTI 

 

 

 

 

 

Torikatu 7a, 80110 Joensuu 

041 456 3638 

 

 

RAKENTAMINEN JA MYYNTI 

 

 

 

 

Peltisepänpolku 2, 80400 Ylämylly 

040 537 8248 

 


