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AS OY OULUN LINNANKULMA 
RAKENNUSTAPASELOSTUS 
 
YLEISTÄ 
Linnankatu 31 tontille rakennettava vapaarahoitteinen Asunto-osakeyhtiö Oulun Linnankulma. 
Yhtiön muodostuu yhdestä hissillä varustetusta kerrostalosta. Yhtiön hallinnassa on myös 
maantason alla oleva autohalli, jossa on 11 pysäköintipaikkaa ja joista 1 on liikuntaesteinen 
autopaikka. 
 
Talossa on kuusi kerrosta ja 48 asuntoa. Taloyhtiö rakennetaan Oulun kaupungin asemakaavassa 
vahvistetulle valinnaiselle vuokratontille. 
 
KAAVA 
Alueella on lainvoimainen asemakaava. Tietoja alueen ja ympäristön kaavoituksesta saa Oulun 
kaupungilta.   
 
PIHA-ALUE 
Korttelipihan tyyppisellä piha-alueella sijaitsevat leikki- ja oleskelualue. Kulku- ja sisääntulopihatie 
sekä nurmialueet on toteutettu pihasuunnitelman mukaisesti. 
 
PYSÄKÖINTIPAIKAT JA IRTAIMISTOVARASTOT 
Talon alimmassa kerroksessa on lämmin autohalli, jossa on yhteensä 11 autopaikkaa. Autohallissa 
on myös säilytys polkupyörille. Kulku autohalliin tapahtuu talon sivussa olevan kulkuluiskan  ja hissin 
sekä portaikon kautta. Irtaimistovarastot, ulkovälinevarasto, taloyhtiön varasto sijaitsevat 
kellarikerroksessa ja talon ensimmäisessä kerroksessa. Jätteille on pihalla omat keräyspisteet. 
 
RAKENTEET 
Perustukset ja alapohja 
Rakennukset perustetaan maanvaraisesti. Perustukset ja alapohja toteutetaan 
rakennesuunnitelman mukaisesti. 
Runko ja vesikatto 
Rakennuksen kantava runko ja välipohja ovat betonia. Ulkoseinät ovat betonirunkoisia ja osin 
puuelementtejä. Ulkoseinien julkisivu on hiertorappaus. Parvekkeiden taustaseinissä on 
puupaneeliverhous. Vesikatto on puurakenteinen ja sen katemateriaali on bitumikermi.  
 
VÄLISEINÄT 
Huoneistojen väliset seinät ovat pääosin betonia, osassa metalli/puurunkoisia kipsilevyseiniä. 
Asuinhuoneiden väliseinät ovat pääosin metalli/puurunkoisia kipsilevyseiniä. Kosteiden tilojen 
seinät ovat levyrakenteisia.  
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PARVEKKEET JA ULKOTERASSIT 
Asuntojen parvekkeina on ranskalainen parveke tai erillinen parveke. Ranskalaiset parvekkeet ovat 
pinnakaiteellisia. Erilliset parvekkeet ovat pääosin metalli- tai betonielementtirakenteisia ja kaiteet 
ovat alumiinirunkoisia lasikaiteita, joiden päälle on asennettu pinnakaide. Ylimmässä kerroksessa 
parvekkeiden kaiteet ovat pääosin alumiinirunkoisia lasikaiteita. Erillisillä parvekkeilla on lasitukset, 
joita ei tehdä täysin vesi-, lumi tai ilmatiiviiksi ilmankierron varmistamiseksi. 
 
PORRASHUONE 
Porrashuoneen portaat ovat betonirakenteisia, askelmat mosaiikkimarmoria tai vastaavaa. 
Käsijohteet ovat maalattuja metallipinnakaiteita. Katto on maalattu ja osassa kattopintaa on 
äänenvaimennuslevyt. Tarvittaessa alakattoon tehdään alaslaskuja. 
 
IKKUNAT, OVET JA PARVEKEOVET 
Karmin sisäpinnat ovat valkoiset ja ulkopuitteen väri on arkkitehtisuunnitelmien mukainen. 
Ikkunoissa ja parvekeovissa on sälekaihtimet. Osassa ikkunoista kaihtimet ovat pinta-asenteisia, 
kuten myös parvekkeiden ovissa. Liukulasiovissa ei ole kaihtimia. 
 
Pääsisäänkäyntien ovet ovat metallirunkoisia. Huoneistojen porrastaso-ovet ovat yksilehtisiä. 
Huoneistojen väliovet ovat tehdasmaalattuja laakaovia. Parvekeovi on 1 lehtinen puualumiiniovi. 
 
LUKITUS 
Kohteeseen laaditaan erillinen lukitussuunnitelma ja sen mukainen lukitusjärjestelmä. Pääovessa on 
sähköinen kulkutunnisteellinen koodilukko.  
 
TALOTEKNIIKKA 
Rakennus liitetään sähkö-, vesi- viemäri- ja kaukolämpöjärjestelmiin. Huoneistoissa lämmitys on 
kaukolämmöllä toteutettu vesikiertoinen lattialämmitys. Kylpyhuoneissa ja saunassa lattialämmitys 
sähköllä. 
 
Rakennus on varustettu huoneistokohtaisella sähkön- ja veden mittauksella. Rakennus liitetään 
valitun operaattorin tiedonsiirtoverkkoon. 
 
Asunnoissa on huoneistokohtainen koneellinen lämmöntalteenotolla varustettu ilmanvaihto. 
Ylimmän kerroksen asunnoissa on varaus asuntokohtaiselle jäähdytykselle. 
 
Sähköasennukset käsittävät tavanmukaisen määrän valaistuspisteitä ja sähkörasioita. 
Tietoverkkojärjestelmä toteutetaan laajakaistayhteydet mahdollistavalla 
yleiskaapelointijärjestelmällä. Palovaroittimet on kytketty sähköverkkoon. Rakennukseen 
toteutetaan varaus aurinkopaneeleille. 
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ASUNTOJEN PINTAKÄSITTELYT, KALUSTEET JA VARUSTEET 
 
Eteinen 
Lattia: Kovapuulattia 
Katto: Ruiskutasoitettu 
Seinät: Maalattu 
Kalusteet: Tehdasvalmisteiset kiintokalusteet 
 
Olohuone 
Lattia: Kovapuulattia 
Katto: Ruiskutasoitettu 
Seinät: Maalattu 
 
Keittiö 
Lattia: Kovapuulattia 
Katto: Ruiskutasoitettu 
Seinät: Maalattu 
Kalusteet: Tehdasvalmisteisia kiintokalusteet, pöytätasot laminaattia, rst-allas 
Kodinkoneet: Integroidut jääkaappi, pakastin tai jääkaappipakastin, liesikupu suunnitelman 

mukaan, integroitu mikroaaltouuni, induktioliesi, kalusteuuni ja integroitu 
astianpesukone.  

 
Makuuhuone 
Lattia: Kovapuulattia 
Katto: Ruiskutasoitettu 
Kalusteet: Tehdasvalmisteiset valkoiset kiintokalusteet 
 
Kylpyhuone 
Lattia: Vedeneristetty ja laatoitettu 
Katto: Paneelikatto 
Seinät: Vedeneristetty ja laatoitettu 
Kalusteet: Suunnitelmien mukaisesti 
Varusteet: Pyyhekoukusto, wc-paperiteline ja suihkuseinäke 
 
Sauna 
Lattia: Vedeneristetty ja laatoitettu 
Katto: Suojakäsitelty paneelikatto 
Lauteet: Runko havupuuta, istuinosat ja kaide tervaleppä 
Varusteet: Sähkökiuas valmistajan mitoitusohjeen mukaan 
 
HUOMIOT 
Lattiamateriaalia ei asenneta kiintokalusteiden alle. Seinien tasoitusta ja maalausta ei uloteta 
kiintokalusteiden taakse. 
 
YHTEISTILAT 
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Porrashuone 
Lattia: Porrashuoneissa on askeläänen vaatimukset täyttävä pinnoite (esim. matto), 

maantasokerroksessa on laattalattia, kellarikerroksessa on maalattu betonilattia 
Seinät: Maalattu 
Katto: Maalattu tai järjestelmäalakatto 
Portaat: Betoniporras, pinnakaide 
Varusteet: Käsijohde ja kaide arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti tarvittaviin kohtiin 
 
Irtaimistovarastot 
Lattia: Maalattu betonilattia 
Seinät: Maalattu 
Katto: Maalattu 
Varusteet: Verkkokomerot,  
 
Ulkoiluvälinevarasto  
Lattia: Maalattu betonilattia 
Seinät: Maalattu 
Katto: Maalattu 
Varusteet: Pyörätelineet, suksitelineet 
 
Autohalli 
Lattia: Betonilattia 
Seinät: Betonimuottipinta 
Katto: Betonipinta 
Varusteet: Osassa sähköauto- ja sähköpyörälatausvarustus, polkupyörien säilytys 

runkolukituksella. 
 
MUUTA HUOMOITAVAA 
Tämä rakennustapaseloste on ohjeellinen ja perustuu laatimisajankohdan suunnitelmiin. 
Rakennuttaja varaa oikeuden muuttaa kohteen rakenteita ja materiaaleja toisiin ja laatutasoltaan 
vastaaviin tai parempiin. Ostaja on velvollinen perehtymään kauppakirjan liitteenä olevaan 
lopulliseen aineistoon. 
 
Huoneistoissa saattaa esiintyä kotelointeja ja alaslaskuja, jotka poikkeavat 
suunnitelmapiirustuksista. Suunnitelmiin merkittyjen hormien, kotelointien ja alaslaskettujen 
kattojen paikat ja koot saattavat muuttua LVIS-tekniikasta johtuen. 
 
Huoneistoihin on valittavissa hintaan sisältyviä ja lisähintaisia sisustusvaihtoehtoja 
materiaaliesitteen mukaisesti. Rakentaja pidättää oikeuden hinnan tarkistuksiin lisähinnallisten 
materiaalien kohdalla. 
 
Rakentaja pidättää oikeuden vaihtaa tuotteita vastaaviin hintaan kuuluvien pintamateriaalien 
kohdalla, mikäli tuotteessa ilmenee merkittävä hinnan nousu, tai materiaali on heikosti saatavilla.  
 


