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 Asunto Oy 

Rovaniemen 
Ruokasenpuistikko



Viihtyisiä asuntoja omalla tontilla 
keskustassa

Asuntojen koot Asuntojen numerot

1h+kk 25,0 m2 3, 4, 13, 14, 23, 24
2h+kk+s 38,5 m2 1, 10, 11, 20, 21, 30, 31, 37
2h+kk+s 45,0 m2 6, 7, 16, 17, 26, 27, 34, 35
2h+k+s 50,5 m2 9, 19, 29
2h+k+s 53,0 m2 8, 18, 28
3h+k+s 63,5 m2 2, 12, 22
3h+k+s 72,5 m2 5, 15, 25
2h+k+s 76,5 m2 32
4h+k+s 99,0 m2 33
5h+k+s 102,0 m2 36

PAIKOITUS

Autotallit  5 kpl
Autopaikat  6 kpl
Autohallipaikat  21 kpl
Moottoripyöräpaikat 2 kpl
Varastot  4 kpl

ARKKITEHTISUUNNITTELU

Arkkitehtisuunnittelu Hiilivirta Oy
Hallituskatu 16 a, 96100 Rovaniemi
www.hiilivirta.fi

HANKETIEDOT  
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

Asunto Oy Rovaniemen Ruokasenpuistikko
Rovakatu 16, 96100 Rovaniemi

ASEMAKAAVA

Alueella on vahvistettu asemakaava, josta 
saa tietoja Rovaniemen kaupungilta, 
puh. (016) 3221.

TONTIN TIEDOT

Asunto Oy Rovaniemen Ruokasenpuistikko 
sijaitsee omalla tontilla Rovaniemen 
1. kaupunginosassa korttelissa 28 tontilla 
nro 6. Tontin pinta-ala on 1155 m2.

HUONEISTOTYYPIT

Asunto Oy Rovaniemen Ruokasenpuistikko 
on yksiportainen kellarin ja viisi kerrosta 
käsittävä asuinkerrostalo, jossa on 37 
asuntoa. Ensimmäisessä kerroksessa on 
liiketiloja.

2 3

Asunto Oy Ruokasenpuistikossa yhdistyy 
kaupunkikodin parhaat puolet: nykyaikai-
nen valoisa, hyvin suunniteltu ja rakennettu 
koti vehreän puiston reunalla oven avauksen 
päässä monipuolisista keskustan palveluista.

Asunto Oy Ruokasenpuistikko valmistuu todelliselle ai-
tiopaikalle Rovakadun varteen omalle Ruokasenpuistoon 
rajoittuvalle tontille. Viisikerroksiseen taloon tulee poh-
jakerroksen liiketilojen lisäksi yhteensä 37 monipuolista 
ja valoisaa kotia. Erilaisia huoneistovaihtoehtoja riittää 
yksiöistä tilaviin perhekoteihin. Asuntojen koot vaihtele-
vat 25 neliöstä 102 neliöön. Käytännöllisten pohjaratkai-
sujen ansiosta asunnoissa on avaruutta sekä toimivat ja 
tarkoituksenmukaiset tilat. Lisäksi kaikissa asunnoissa on 
lasitettu parveke.

Nykyaikainen koti
Toimivat pintamateriaalit ja tarkkaan harkitut yksityis-
kohdat viimeistelevät kodin. Asuintiloissa on tammipar-
kettilattiat ja kylpyhuoneessa keraamiset laatat. Nykyai-
kainen koti vastaa vaativankin asukkaan toivomuksiin. 
Keittiön toimivuutta täydentävät mm. valmiiksi asenne-
tut energiatehokkaat keittiökojeet: astianpesukone, jää-
pakastinkaappi sekä keraaminen liesitaso erillisuunilla.

Kotisi viimeistely oman makusi mukaan
Asunto Oy Rovaniemen Ruokasenpuistikko viimeistellään 
toiveidesi mukaisesti. Rakennusaikana voit vaikuttaa tu-
levan kotisi materiaalivalintoihin ja valita pintamateriaa-
lit, kuten keittiökaappien ovet, työpöytätason ja pesuti-
lojen keraamiset laatat valmiiden vaihtoehtojen joukosta 
tai täydentää kokonaisuutta yksilöllisillä muutoksilla lisä- 
ja muutostöinä. Tärkeintä on, että pienetkin asiat tulevat 
esiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta voimme 
palvella sinua parhaalla mahdollisella tavalla ja toteuttaa 
toiveidesi mukaisen kodin.

Mukavuutta ja elämisen helppoutta
Pihan alla olevassa puolilämpimässä autohallissa on 
tarjolla yhteensä 21 autopaikkaa. Lisäksi katutasossa on 
viisi autotallia. Vaihtoehtoisesti tarjolla on kuusi pihal-
la olevaa lämmityspistokkeellista autopaikkaa. Kaikki 
autopaikat myydään osakkeina. Lisäksi kellarikerroksesta 
löytyy huoneistokohtainen, asunnon hintaan sisältyvä 
lukittava irtaimistovarasto sekä kaikkien asukkaiden 
yhteisessä käytössä oleva kuivaushuone. Pohjakerrokses-
sa on ulkoiluvälinevarasto sekä neljä erillisinä osakkeina 
myytävää varastoa.

Talo lämpenee kaukolämmöllä, joka yhdessä energiaa 
säästävän lämmöntalteenotolla varustetun koneellisen 
ilmanvaihdon kanssa takaa tasaisen lämmön sekä raik-
kaan sisäilman asuntoihin. Huoneistokohtainen vesimit-
tari auttaa oman vedenkulutuksen seurannassa. Lisäksi 
turvallisuutta ajatellen talo on varustettu ovipuhelinjär-
jestelmällä.

Asunto Oy Ruokasenpuistikko 
Rovakatu 16, 96100 Rovaniemi
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KERROS-
POHJAT

POHJA 1. KERROS

POHJA K.KERROS
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POHJA 2.-4. KERROS

POHJA 5. KERROS
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Luotettava
rakentaja
Levi-Rakennus Oy on luotet-
tava itsenäinen lappilainen 
rakennusliike. Tarjoamme 
toimivia ja hyväksi havaittuja 
toteutusratkaisuja jo yli 30 
vuoden kokemuksella. Toteut- 
tamamme RS-kohde on turval-
linen asuntokauppa. Raken-
nusaikana maksat vain 30% 
uuden kodin velattomasta hin-
nasta. Loppuosa (70%) on talo-
yhtiölainaa, jota voit lyhentää 
kuukausittain rahoitusvastik-
keena tai maksaa kokonaan 
pois talon valmistuttua.
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 Asunto Oy 

Rovaniemen Ruokasenpuistikko
Rovakatu 16

1H + KK
25,0 m2

Hormin koko 
vaihtelee kerroksittain

Asunto  3  2. krs
Asunto  13 3. krs
Asunto  23 4. krs



10

 Asunto Oy 

Rovaniemen Ruokasenpuistikko
Rovakatu 16

Asunto  4  2. krs
Asunto  14 3. krs
Asunto  24 4. krs

Hormin koko 
vaihtelee kerroksittain

1H + KK
25,0 m2

2H + KK + S
38,5 m2   
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 Asunto Oy 

Rovaniemen Ruokasenpuistikko
Rovakatu 16

Asunto  1  2. krs
Asunto  11 3. krs
Asunto  21 4. krs
Asunto  31 5. krs

Hormin koko 
vaihtelee kerroksittain
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 Asunto Oy 

Rovaniemen Ruokasenpuistikko
Rovakatu 16

2H + KK + S
38,5 m2

Asunto  10 2. krs
Asunto  20 3. krs
Asunto  30 4. krs
Asunto  37 5. krs
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 Asunto Oy 

Rovaniemen Ruokasenpuistikko
Rovakatu 16

2H + KK + S
45,0 m2

Asunto  6  2. krs
Asunto  16 3. krs
Asunto  26 4. krs
Asunto  34 5 .krs

Hormin koko 
vaihtelee kerroksittain

Hormin koko 
vaihtelee kerroksittain



 Asunto Oy 

Rovaniemen Ruokasenpuistikko
Rovakatu 16

2H + KK + S
45,0 m2

Asunto  7  2. krs
Asunto  17 3. krs
Asunto 27 4. krs
Asunto 35 5. krs
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 Asunto Oy 

Rovaniemen Ruokasenpuistikko
Rovakatu 16

2H + K + S
50,5 m2

Asunto  9  2. krs
Asunto  19 3. krs
Asunto  29 4. krs

Hormin koko 
vaihtelee kerroksittain

Hormin koko 
vaihtelee kerroksittain



 Asunto Oy 

Rovaniemen Ruokasenpuistikko
Rovakatu 16

2H + K + S
53,0 m2

Asunto  8  2. krs
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 Asunto Oy 

Rovaniemen Ruokasenpuistikko
Rovakatu 16

2H + K + S
53,0 m2

Asunto  18 3. krs
Asunto  28 4. krs
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 Asunto Oy 

Rovaniemen Ruokasenpuistikko
Rovakatu 16

3H + K + S
63,5 m2

Asunto  2  2. krs
Asunto  12 3. krs
Asunto  22 4. krs
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 Asunto Oy 

Rovaniemen Ruokasenpuistikko
Rovakatu 16

3H + K + S
72,5 m2

Asunto  5  2. krs
Asunto  15 3. krs 
Asunto  25 4.krs
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 Asunto Oy 

Rovaniemen Ruokasenpuistikko
Rovakatu 16

2H + K + S
76,5 m2

Asunto  32  5. krs
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 Asunto Oy 

Rovaniemen Ruokasenpuistikko
Rovakatu 16

4H + K + S
99,0 m2

Asunto  33  5. krs
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 Asunto Oy 

Rovaniemen Ruokasenpuistikko
Rovakatu 16

5H + K + S
102 m2

Asunto  36  5. krs
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 Asunto Oy 

Rovaniemen Ruokasenpuistikko
Rovakatu 16

Talotyyppi 
Suunniteltu rakennus on hissillinen kellarin ja viisi kerrosta 
käsittävä asuinkerrostalo. Kellarikerroksessa sijaitsevat tek-
niset tilat, väestönsuoja, irtaimistovarasto, kuivaushuone 
sekä erillisinä osakkeina myytävät autohallipaikat ja moot-
toripyöräpaikat. Ensimmäisessä kerroksessa on liiketiloja, 
ulkoiluvälinevarasto sekä erillisinä osakkeina myytävät 
autotallit ja varastot. 

Asuinhuoneistoja on yhteensä 37 kpl. Jokaisessa asuinhuo-
neistossa on parveke.

Tonttitiedot 
Oma tontti Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan 
korttelissa 28, tontilla 6, osoitteessa Rovakatu 16, 96100 
Rovaniemi. 

Autopaikat ja piha-alue 
Autopaikat, jätesäiliöt, nurmialueet ja pihakäytävät sekä 
muut pihan varusteet tehdään asemapiirustuksen mukai-
sesti. Pysäköintialue tehdään asfalttipintaisena. Puolilämpi-
mässä autohallissa on 21 autohallipaikkaosaketta ja kaksi 
moottoripyöräpaikkaosaketta. Piha-alueella on lämmitys-
pistokkeellisia autopaikkaosakkeita 6 kpl. Katutasokerrok-
sessa on autotalliosakkeita 5 kpl.

Rakenne 
Rakennuksen runkona on paikalla valetut kantavat teräs-
betoniset seinät ja välipohjat. Yläpohjarakenteena ovat 
teräsbetonilaatta ja puiset kattokannattajat.

Julkisivut  
Ulkoseinien pintamateriaalina on talon päädyissä muurat-
tu tiili, pitkät julkisivut ovat keraamista laattaa, pesube-
tonia tai maalattua betonia julkisivupiirustusten mukai-
sesti. Parvekkeiden taustaseinät ovat maalattua uritettua 
betonia tai paneelia.

Parvekkeet  
Parvekelaatat ovat betonia, kaiteet ovat metallirunkoisia 
lasikaiteita. Parvekkeiden väliset seinät ovat levyrakentei-
sia. Parvekkeet varustetaan vedenpoistojärjestelmällä ja 
lasitetaan avattavilla parvekelasituksilla pohjapiirustusten 
mukaisesti. Kaiteita ja lasituksia ei tehdä täysin vesi- tai 
ilmatiiviiksi.

Vesikate  
Vesikatteena on bitumihuopakate.

Ikkunat 
Asuinhuoneistojen ikkunat ovat sisäänpäin avautuvia teh-
dasvalmisteisia selektiivilasillisia MSEL-puu-alumiini-ikku-
noita. Ikkunoiden puuosissa on valkoinen tehdasmaalaus.  
Ikkunat varustetaan valkoisilla sälekaihtimilla. Ulkopuoliset 
osat ovat alumiiniverhottuja tummanharmaalla polttomaa-
lauksella. Saunojen ikkunan puuosat ovat sisäpinnaltaan 
lakatut. Liiketilojen ikkunat ovat kiinteitä alumiini-ikku-
noita.

Ovet 
Asuntojen porrashuoneen ovet ovat viilupintaisia äänieris-
tettyjä puupalo-ovia, joihin liittyy asunnon puoleinen 
maalattu laakaovi. Väliovet ovat valkoisia tehdasmaalattu-
ja laakaovia. Saunojen ovet ovat lasiovia. Parvekeovet ovat 
lasiaukollisia ulos avautuvia valkoisia puuovia, joissa on 
ulkopuolella alumiiniverhous tummanharmaalla poltto-
maalauksella. Palo-ovet ovat maalattuja puu- tai teräspalo-
ovia. Metalliset ulko-ovet ovat alumiinirakenteisia kiinte-
ällä umpiolasilla. Autotallien ovet ovat metallirakenteisia 
sähkökäyttöisiä vakionosto-ovia.

Väliseinät  
Huoneistojen väliset seinät ovat betoniseiniä. Asuinhuo-
neistojen väliseinät ovat puurunko- tai teräsrankakipsile-
vyseiniä pääosin mineraalivillaeristettyinä. Suihkutilojen 
seinät ovat kosteus- ja vedeneristettyjä pääosin kiviraken-
teisia seiniä.

Sisäseinäpinnat 
Asuntojen kuivien tilojen seinät ovat tasoitettuja ja maa-
lattuja. Suihkutilojen seinät laatoitetaan. Saunojen seinissä 
on vaakasuuntainen saunasuojakäsitelty havupuupaneeli. 
Yhteisten tilojen seinäpinnat ovat maalattuja.  

Sisäkattopinnat 
Asuntojen kuivien tilojen katot ovat pääosin ruiskutasoite-
pintaisia. Eteisten ja vaatehuoneiden katot, ym. huonei-
den alaslasketut katot sekä koteloinnit ovat piirustusten 
osoittamassa laajuudessa maalattuja kipsilevykattoja.  
Saunoissa, pesu-, ja wc-tiloissa katot ovat alaslaskettuja 
havupuupaneelikattoja.

Lattiapäällysteet 
Asuntojen kuivien tilojen lattiat päällystetään tammilau-
taparketilla. Suihkuhuoneiden ja saunojen lattioissa on 
laatoitus sekä mukavuuslattialämmitys sähköllä. Kellariti-
loissa on lattioissa maalipinta.

Kalusteet  
Kiintokalusteet ovat tehdasvalmisteisia kalusteita eril-
lisen kalustesuunnitelman mukaisesti. Kalusterungot 
ovat väriltään valkoiset. Keittiöiden, keittokomeroiden, 
suihkuhuoneiden ja eteisten kalusteovet ovat mattapintai-
seksi maalattua MDF-levyä (esim. Topi-Kalustaja Oy hr 4). 
Työtasot ovat laminaattipintaisia. Astianpesualtaat ovat 
ruostumatonta terästä. Makuuhuoneiden kalusteovet ovat 
melamiinipintaisia sileitä tai puukuvioituja (esim. Topi-
Kalustaja Oy hr 2). Pesuhuoneissa on allas- ja valaisinpei-
likaappi sekä saniteettikalusteet. Saunassa on havupuiset 
lauteet. Irtaimistovarastoihin sijoitetaan vaatetanko ja 
hylly. Irtokalusteet eivät sisälly osakkeiden hintaan.

Varusteet  
Huoneisiin tulee verhokiskot. Suihkutiloissa on suihkuseinä 
tai suihkutanko ja -verho pohjapiirustusten mukaisesti sekä 
pyyhekoukusto. WC-tiloissa on koukusto ja wc-paperiteli-
ne.  Huoneistoihin tulee lukittava lääkekaappi ja verkko-
käyttöiset palovaroittimet. Parvekkeilla on tuuletusteline, 
pistorasia ja valaisin.

Koneet ja laitteet 
Asunnoissa on erillisuuni ja keraaminen liesi, astianpesuko-
ne, jää-pakastin-kaappi-yhdistelmä ja huoneistokohtaisella 
ilmanvaihtosäädöllä varustettu liesikupu sekä tilavaraukset 
mikroaaltouunille, pyykinpesukoneelle ja kuivausrummul-
le. Saunoissa on sähkökiuas.

Talotekniikka 
Kiinteistössä on huoneistokohtainen koneellinen tulo- ja 
poistoilmanvaihto lämmön talteenotolla (LTO). Asuntokoh-
tainen vedenmittaus (kylmä- ja lämminvesi).  Kuivissa tilois-
sa on termostaatein ohjattava vesikiertoinen patterilämmi-
tys, joka on liitetty kaukolämpöverkostoon. Rakennukseen 
tulee automaattiovellinen henkilöhissi. Rakennus liitetään 
paikalliseen kaapelitelevisioverkkoon ja varustetaan laaja-
kaistapalvelut mahdollistavalla tietoliikenneverkolla sekä 
ovipuhelinjärjestelmällä. Porraskäytävän valaistus ohjataan 
liiketunnistimin.

Esite on tehty luonnosten pohjalta. 
Tarkat materiaalityypit, laatuluokat ja 
rajaukset määritellään myöhemmin 
suunnittelutyön edetessä.

Alustava rakennustapaselostus 9.6.2016


