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  Asunto Oy Lappeenrannan Rovastinrinne on Lappeenrannan 
Kyllikinkatu 3 rakennettava 6 kerroksinen kerrostaloyhtiö. Asuntoja 
rakennetaan yhteensä 21 kpl. 

 
Taloyhtiölle rakennetaan autopaikkoja 20 kpl joista 6 kpl sijaitsee 
autokatoksessa. Autopaikat varustetaan lämmityspistokkeilla. 
Autokatoksen yhteyteen tehdään jätekatos. 1736 m2 tontti on taloyhtiön 
omistuksessa. 

  
Rakenteet  Ulkoseinärakenteet ovat eristettyjä betonielementtejä. Julkisivun pinta 

rapataan vaalean sävyiseksi. Huoneistojen väliset seinät tehdään betoni 
elementeistä.  
 
Parvekelaatat ovat pesubetonipintaisia parveke-elementtejä. 
Parvekekaiteet ovat maalattua terästä. Kaiteen alapuoli lasitetaan ja 
yläpuoli varustetaan avattavilla laseilla. Parvekkeella on pistorasia ja 
valaisin. 
 
Kattorakenteet tehdään puuristikko rakenteisina.  
Yläpohjan lämmöneristeenä käytetään puhallusvillaa.  
Vesikatteena pulpettikatolla on konesaumapeltikate ja terassien osalla 
bitumikermi. 
 
Huoneistojen kevyet väliseinät ovat metalliranka kipsilevyseiniä.  
 
Talo varustetaan hissillä. Yhteisiin tiloihin sijoitetaan kuivaushuone 
jossa kuivauskaappi ja mankeli. 
 
Pesuhuoneet/WC:t ovat elementtirakenteisia. Suuremmissa huoneistoissa 
on myös saunat.  
Porraskäytävän lattiat tehdään muovimattopintaisena. Seinät maalataan. 
Porraskäytävän kaiteet ovat maalattua terästä. Käsijohteet ovat 
muovipintaiset. 
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Ikkunat ja ovet  Ikkunat ovat kolminkertaisia, ulkopuolelta alumiiniverhoiltuja MSE -
ikkunoita. Pääulko-ovet ovat metallirunkoisia lasiovia. Porrashuoneesta 
asuinhuoneistoihin johtavat ovet ovat äänieristettyjä ovia. Sisäovet ovat 
maalattuja sileitä laakaovia. Parvekeovet ovat ikkunallisia 
lämpöeristettyjä ovia.  

 

Pinnat  Olohuoneiden, makuuhuoneiden, keittiöiden, vaatehuoneiden ja eteisten 
lattiat ovat tammiparkettia. Pesuhuoneiden, WC:n ja saunojen lattiat ovat 
laatta pintaiset. Pesuhuoneiden seinät  ovat  laatoitettuja. Saunojen seinät 
ovat tervaleppäpaneelia. Pesuhuoneiden ja saunojen alakatot paneloidaan 
tervaleppäpaneeleilla.  Huoneistojen kuivien tilojen katot ovat 
ruiskutasoitettuja. Keittiöiden, eteisten, olohuoneiden ja 
makuuhuoneiden seinät  maalataan.   Keittiöissä pesu- ja työpöytien 
taustat laatoitetaan. Pihan kulkuväylät ja parkkipaikat asfaltoidaan, muu 
piha-alue on nurmipintainen. Parvekkeelle asennetaan parvekematto. 

       
Kalusteet / varusteet  Keittiöiden kalusteiden ovet ovat valkoiseksi maalattuja MDF -

kalusteita.  Kaikissa huoneistoissa on astianpesukone ja 
jääkaappi/pakastin sekä keraamisella tasolla varustettu liesi ja lieden 
yläpuolelle asennetaan liesikupu.  

  

LVI-tekniset työt  Taloon tulee huoneistokohtainen koneellinen ilmanvaihto lämmön 
talteenotolla ja huoneistokohtainen sekä lämpimän- että 
kylmänvedenmittaus. Huoneistossa on vesikiertoinen patterilämmitys, 
joka liitetään kaukolämpöverkostoon. Talo liitetään kaapeli TV 
verkkoon. Taloon tehdään valmius tietoliikenneverkkoon. Huoneisto-
ovien ja ulko-oven välille tulee ovipuhelimella varustettu 
ovenavausjärjestelmä kameravalmiudella.  

Yhteiset tilat   Rakennuksen 1. kerroksessa on taloyhtiön tekniset tilat, kuivaushuone, 
ulkoiluvälinevarasto ja huoneistokohtaiset irtaimistovarastot. 
Autokatoksen yhteyteen rakennetaan jätekatos. 

Materiaaleihin ja laitteisiin voi tehdä lisä- ja muutostöitä erillisen 
sopimuksen mukaisesti. 

 


