Rakennustapaseloste 23.4.2019
YHTIÖ
Asunto Oy Kuopion Konttinen sijaitsee keskustassa osoitteessa Minna Canthin katu 28,
70110 Kuopio. Yhtiön omistuksessa Kuopion kaupungin 1 kaupunginosan korttelin 1
tontti 2. Yhtiö on kolmeportainen hissillinen
asuinrakennukseksi saneerattava kerrostalo.
ASEMAKAAVA
Alueella on lainvoimainen asemakaava, sekä
lainvoimainen poikkeamapäätös rakennuksen muuttamisesta asuinrakennukseksi.
Lisätietoja kaavasta antaa Kuopion kaupunki, kaavoitusosasto, puh. (017) 182 111.
Rakennus on keskeisen kaupunkialueen
yleiskaavassa merkitty säilytettäväksi rakennukseksi (sr-2).
”Rakennus on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvan kannalta arvokas kohde, joka tulee ainakin
arvokkaimmilta osin säilyttää”
RAKENTEET JA JULKISIVUT
Rakennuksen julkisivu on suojeltu ja sitä ei
saa oleellisesti muuttaa tai purkaa. Julkisivut
ovat pääosin rapattua massiivitiiliseinää,
jota kunnostetaan tarvittavilta osin, niin että
rakennuksen monivaiheinen historia ja
luonnollinen ikääntyminen ovat edelleen
hallitsevana elementtinä. Ulkoseinärakenne
ei täytä nykymääräysten mukaisia lämmöneristysvaatimuksia. Kaikki sisäpuoliset
rakenteet uusitaan lukuun ottamatta suojeltuja rakennuksen osia ja vanhoja massiivitiiliseiniä sekä kantavien välipohjien betonirakenteita, joita kunnostetaan tarvittavin osin.
Huoneistojen väliset seinät ovat yleensä
entisiä massiivitiiliseiniä ja uudet huoneistojen väliset seinät levyrakenteisia seiniä.
Ullakkokerroksen ja vesikaton kantava runko on puuta. Korkean osan kuparikatto
säilytetään ja matalammilla osilla uusitaan
bitumikermikate.
Rakennusluvan hakuajan voimassaolevat
rakennusmääräykset eivät koske suojelukohdetta.
Vanhat rakenteet jäävät alkuperäiseen
kuntoon mittatarkkuuden, tasaisuuden ja
suoruuden osalta.
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öissä työpöytien ja yläkaappien välit ovat
laatoitetut. Pesuhuoneiden/wc-tilojen sei- PIHA-ALUEET JA PAIKOITUS
nät ovat kauttaaltaan laatoitetut. Saunojen Piha-alueet ja istutukset tehdään asemapiirseinät paneloidaan tervaleppäpaneelilla.
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vastaaviin tuotteisiin.

PARVEKKEET
Julkisivukuvien mukaisesti parvekkeet betonilaattaa ja parvekekaiteet lasirakenteiset
avattavin parvekelasein. Parveke on vapaasti tuulettuva. Lasitus ei estä tuulen, KONEET JA LAITTEET
veden tai lumen pääsyä parvekkeelle. Osas- Asunnoissa on 4-levyinen keraaminen liesitaso ja kalusteuuni, ilmanvaihtojärjestelsa asuntoja voi olla myös avoin terassi.
mään soveltuva liesikupu, astianpesukone
sekä kylmäkoneet pohjakuvien mukaan.
VÄLISEINÄT
Asuntojen väliset kantavat seinät ovat enti- Saunassa on sähkökiuas. Pesuhuoneessa on
siä tiiliseiniä. Märkätilojen ja saunojen sei- liitännät ja tilavaraukset pyykinpesukoneelle
ja kondensoivalle kuivausrummulle (ei hormiliitäntää).

Ostajan on tutustuttava lopullisiin myyntiasiakirjoihin viimeistään kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä.
Ostajat voivat valita pintamateriaalit hintaan
sisältyvistä vaihtoehdoista tai tilata haluamansa lisä- ja muutostyöt kohteen erillisen
muutostyöaikataulun mukaan. Koska rakennus on suojeltu, se rajoittaa muutostöiden mahdollisuuksia.

