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Yleiskuvaus

Kohteeseenr akennetaank ahdeksank erroksineny ksiportainena suinkerrostalo.K
 ohteessao
 ny hteensä
46a suntoa.Y htiös ijaitseev uokratontilla.T onttit ais eno
 suudeto
 nlunastettavissa. 
AsuntoO
 yH
 elsinginK
 irjekyyhky7
 t oteutetaanr akennuslupaah
 aettaessav oimassao
 levien
rakentamismääräystenm
 ukaisesti. 

Yhteistilat 
Yhtiöny hteiskäyttötiloistairtainvarastot,p
 olkupyörävarastovarasto,t eknisetti
 lat,v äestönsuojat,
polkupyörienp
 esupaikka,p
 esulajak uivaushuoneetjalastenvaunuvarastojas ijaitsevat
kellarikerroksessa.S aunaosastojaa sukkaideny hteisessäk äytössäo
 levav apaa-ajantilajak erhotila
sijaitsevat1
 .k erroksessa.A
 sunnots ijaitsevatk erroksissa1
 -8.R
 akennuso
 nv arustettuh
 issilläjollap
 ääsee
kulkemaanm
 yösu
 llakkokerrokseen.A
 sunnotjay hteistilato
 vate steettömiä.P
 orrashuoneen
sisäänkäynnito
 vate steettömiäp
 ysäköintihallin,p
 ihanjaM
 etsäläntienp
 uolelta.O
 say hteis-ja
monikäyttötiloistat ulees ijaitsemaanP
 ostipuistona lueeny hteisrakennuksessaP
 ostivarikossa,jonka
käytöstäy htiöt uleea llekirjoittamaanv uokrasopimuksen. 

Yhtiönp
 iha-alueet 
Piha-alueetjap
 ihavarusteett ehdäänp
 ihasuunnitelmanm
 ukaan.K
 orttelins isäpihao
 ny htiöiden
yhteispiha.S isäpihar akentuuv aiheittaink orttelint onttienr akentamiseny hteydessä.P
 ihao
 ne steetön
yhteistena lueidenjak ulkureittieno
 salta. 
Polkupyöräpaikoista1
 18k pls ijoittuuk ellarikerrokseenja8
 k plp
 ihakannelle. 
Pysäköintipaikat( 22k pl)o
 no
 soitettuk ortteliny htiöideny hteisestio
 mistamaanjah
 allinnoimaan
pysäköintihalliinjan
 em
 yydäänp
 ysäköintioikeuksina.A
 utopaikats ijaitsevatk atutasossap
 ihakannena lla
jan
 iihino
 ne steetönp
 ääsyp
 orrashuoneesta. 

Rakenteet 
Rakenteett oteutetaanv iranomaismääräystenp
 erusteellalaadittujenr akennepiirustustenm
 ukaisesti.
Rakennuksenv älipohjatt oteutetaanp
 ääosinp
 aikallavalutyönä.P
 erustusjak antavar akenne
teräsbetonia.J ulkisivuto
 vatp
 ääosinp
 oltetustati
 ilestäp
 aikallam
 uurattuja.P
 arvekkeeto
 vatlasitettuja.
Lasitettup
 arvekee io
 leti
 ivisv edeltä,t uuleltajalumelta.P
 arvekkeident austaseinäto
 vatv ärjättyä
betonia. 
Vesikatteenah
 uopakate. 
Asuntojenv älisets einäto
 vato
 sastoiviab
 etoniseiniä.A
 suntojenv äliseinäto
 vatjokop
 uu-t ai
metallirunkoisialevyseiniä.P
 esuhuoneidens einäto
 vatp
 ääosink evytsorabetonia( esim.A
 KO).K
 ellari-ja
ensimmäisenk erroksenv äliseinäto
 sittainti
 iltä.Y läpohjanlämmöneristeenäo
 np
 uhallusvilla. 
Alapohjao
 nm
 aanvarainent eräsbetonilaatta,jossao
 na lapuolinenlämmöneriste. 
Parvekelaatato
 vatb
 etonielementtejä,joideny läpintao
 nt ehtaallah
 ienopestyb
 etonipintajaa lapinta
telattub
 etonipinta. 

Ikkunatjao
 vet

Ikkunatjao
 veto
 vatm
 aalattujat eollisestiv almistettujajalaatuvarmistettuja.A
 suntojenikkunato
 vat
kaksipuitteisia,k olmilasisiap
 uualumiini-ikkunoita.Ikkunoissao
 ns äleverhotv akiovarusteina. 
Pääulko-oveto
 vatm
 etallirunkoisialasiovia.P
 orrashuoneistaa suinhuoneistoihinjohtavato
 veto
 vat
puuviilupintaisiajaä änieristettyjä.S isäoveto
 vatm
 aalattujalaakaovia.P
 arvekeoveto
 vatikkunallisia
lämpöeristettyjäo
 via.S aunojeno
 veto
 vatlasia.O
 vienlukitusjärjestelmäo
 nm
 ekaaninenlukitus. 
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Pintamateriaalit 
Olohuoneiden,m
 akuuhuoneiden,k eittiöidenjae teistenlattiato
 vatp
 arkettia.P
 esuhuoneidenjae rillisten
WC-tilojenlattiato
 vatlaatoitettuja.A
 suntojenk uivienti
 lojenk atoto
 vatr uiskutasoitettuja.O
 lohuoneiden
jam
 akuuhuoneidens einätm
 aalataanjao
 sint apetoidaana sukkaanv alinnanm
 ukaan.P
 esuhuoneiden
seinätlaatoitetaan.P
 esuhuoneidenk atoto
 vatp
 uupanelia.S aunojens einätjak atotp
 uupaneloitu.
Keittiöissät yöpöytient austato
 vatt austamaalattualasiat ailaatoitetuta sukkaanv alinnanm
 ukaan. 

Kalusteet/ v arusteet

Kiintokalusteeto
 vatt ehdasvalmisteisiak alustesuunnitelmienm
 ukaisiav akiokalusteita.A
 suinhuoneiden
kiintokalusteets aranaovellisetjae teisteno
 sinp
 eililiuku-jao
 sins aranaovelliset.K
 eittotilank aapiston
ovienjalaatikostojene tulevyto
 vatm
 aalattuam
 df-levyä.L aminaattipintaiseent yötasoonu
 potettu
pesuallaso
 nr uostumatontat erästät aik omposiittiaa sukkaanv alinnanm
 ukaan.K
 eittotilassao
 n6
 0c m
leveäk eraaminenliesitaso,k alusteuuni,v alaisimellav arustettuliesikupus ekä6
 0c mleveä
astianpesukone.A
 suntotyypistär iippuenk eittotilav arustetaanjokojääkaappipakastimellat aijää-ja
pakastinkaapilla.M
 ikroaaltouunillev arataanti
 lak alusteeseen.A
 sunnotv arustetaanp
 yykinpesukone
liitännöillä. 

LVI-teknisett yöt

RakennuksenL VI-asennuksett ehdäänL VI-suunnitelmienm
 ukaan.K
 iinteistönp
 ääasiallinenlämmitys-ja
jäähdytysmuotoo
 nm
 aalämpö/maakylmä.T aloont uleek eskitettyk oneellinenilmanvaihtolämmön
talteenotollajat uloilmanv iilennyksellä.A
 suntoihino
 nlisäksim
 ahdollisuuslisätäv iilennystät ehostavat
konvektoripuhaltimet. 
Asuntojenk uivissati
 loissao
 nv esikiertoinenlattialämmitys.A
 suntojenL VI-tekniikkao
 no
 sittain
varustettua suntokohtaisellad
 igitaalisellao
 hjaus-/seuranta-automatiikalla.A
 sukasv oih
 alutessaanti
 lata
lisätyönäs uoraanp
 alveluntarjoajaltaa utomatiikano
 hjaukseno
 maanm
 obiililaitteeseen. 

Rakennuksenlaskennallinene nergialuokkao
 nA
 . 

Sähköteknisett yöt

Rakennuksens ähköasennuksett ehdääns ähkösuunnitelmienm
 ukaan.P
 esuhuoneidenjae rillisten
WC-tilojenlattiato
 nv arustettus ähköiselläm
 ukavuuslattialämmityksellä.P
 esuhuoneissap
 istorasia/
varausp
 yyhekuivaimelle.A
 sunnotv arustetaant v-antennikaapeloinnillajat aloliitetäänv alitun
operaattorind
 ataverkkoon.R
 akennusv arustetaanm
 ääräystenm
 ukaisellay leiskaapelointijärjestelmällä,
jokam
 ahdollistaan
 opeatti
 etoliikenneyhteydet.P
 ihatasonjak atutasons isäänkäynnitv arustetaan
videokuvaat ukevallao
 vipuhelinjärjestelmällä.A
 suntojenv alaisimeto
 vatk aikkie nergiatehokkaita
led-valaisimia. 

Huomautus 
Rakennuttajav araao
 ikeudenm
 uutoksiin.M
 ahdollisetm
 uutoksete iväth
 eikennäa sunnonlaatua.
Rakentajaas itovah
 uoneistonp
 ohjapiirrose sitetääno
 stajallee nnenk auppakirjana llekirjoitusta. 
Mikälit ässär akennustapaselostuksessat aim
 ainituissaa siakirjoissae siintyväts anonnatt aip
 iirrokset
ovatk eskenäänr istiriitaisia,n
 oudatetaanu
 rakkasopimuksenjas enliitteenäo
 leviena siakirjojen
määräyksiä.R
 akennuttajav oiv aihtaak ohteenr akenteitajam
 ateriaalejat oisiins amanarvoisiin.
Yksityiskohdissav almist oteutusv oip
 oiketam
 yyntiesitteenti
 edoista.A
 suin-y m.h
 uoneisiinja
yhteistiloihinv oidaanjoutuat ekemääns uunnitelmissae sitettyjenlisäksijoitain
talotekniikka-asennuksistajohtuviap
 ienikokoisialisäkotelointeja. 
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