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Yleistä

Rakennuspaikka: Espoon kaupungin kaupunginosa 42, 
kortteli 265 tontti 1. Tontin pinta-ala on 2398 m². Tontti 
on vuokrattu Espoon kaupungilta.

A-Kruunu Espoon Paapuuri koostuu kahdesta 6-kerroksi-
sesta kerrostalosta, joista toinen on piste- ja toinen lamel-
litalo, sekä ne toisiinsa kytkevästä pihakannen alaisesta 
autosuojasta. Asuntoja on 49 kpl. Autopaikkoja on yhteen-
sä 36, joista 10 pihapaikkaa, ja 26 autosuojapaikkaa.

1. kerroksessa ovat irtain- ja ulkoiluvälinevarastot, sekä 
väestönsuoja ja tekniset tilat. Väestönsuoja toimii yhtiön 
irtainvarastona. Molemmissa rakennuksissa on porras-
kohtaiset lastenvaunuvarastot, kuivaushuoneet ja sähköti-
lat. Vilvoittelutilallinen saunaosasto sijaitsee A-talon pihan 
puolella, ja erillisellä sisäänkäynnillä oleva pesula kadun
puolella. Ylimmässä kerroksessa on yhteiskäyttöinen 
kattoterassi.

Kerhohuone sijaitsee B-talon 1. kerroksessa. Jätteiden
keräysjärjestelmänä on syväkeräyssäiliöt. Ne sijaitsevat 
parkkialueen yhteydessä, tontin ajoliittymän vieressä. 
Tontin leikkipaikka sijaitsee autosuojan päällä olevalla pi-
hakannella. Kannelle on käynti suoraan porrashuoneista, 
2. kerroksesta. 

Rakennusten energialuokka on B/2018.

Rakenteet

Rakennukset perustetaan rakennesuunnitelmien mu-
kaan betonisille anturoille. Niissä on tuuletettu, kantava 
alapohja. Väestönsuojan lattia on maata vasten valettu 
kantava alapohja, rakennesuunnitelmien mukaisesti. 

Ylä- ja välipohjat ovat ontelolaattoja. Betonirakenteisen
yläpohjan lämmöneristeenä on pääosin kevytsora, ja 
katon vesieristeenä bitumikermi. Ulkoseinät ovat beto-
nirunkoisia, lämmöneristeenä mineraalivilla. 

Kadunpuoleiset julkisivut on verhoiltu paikallamuura-
tulla tiilellä, parveketaustaseinät ja sisäpihan julkisivut
ovat silikaattimaalattua betonia. Autosuoja on verhoiltu
alumiinisäleiköllä.

Huoneistojen väliset seinät ovat betonia. Kylpyhuonei-
den seinät ovat harkkoa. Huoneistojen muut kevyet 
väliseinät ovat puu- tai peltirunkoisia saumatasoitettuja 
kipsilevyseiniä.

Asuntojen pintarakenteet

Ikkunat ovat kolmilasisia sisäänaukeavia, valkoisiksi 
maalattuja vakiopuurakenteisia MSE -ikkunoita, ja 
ulkopuite ja karmin uloin osa harmaaksi maalattua 
alumiinia. 

Kaikissa asunnoissa on lasitetut parvekkeet. Osassa 
parvekkeita on pelastautumisluukut. Parvekkeiden ovet 
ovat ulosaukeavia ikkunaovia. 

Väliovet ovat valkoisia tehdasmaalattuja, huullettuja 
laaka- tai liukuovia. Väliovien kätisyyksiä, avautumis-
suuntaa ja leveyttä voidaan joutua muuttamaan. 
Asuntojen kaikissa ikkunoissa ja ikkunaovissa on
sälekaihtimet.

Lattiapinnat olohuoneessa, makuuhuoneissa, vaate-
huoneessa, keittiössä ja eteisessä ovat laminaattilattia. 
Kylpyhuoneessa ja wc-tilassa on keraaminen laatoitus. 
Laminaattilattioiden jalkalistat valkoiseksi peittomaalat-
tua puuta.

Asuinhuoneiden seinät maalataan. Keittiön ylä- ja ala-
kaapistojen välit sekä kylpyhuoneen seinät ja wc-tilan 
allastausta laatoitetaan. 

Sisäkatoissa on ruiskutasoitus. Eteisten katot sekä kat-
tokotelot ovat tasoitettuja ja maalattuja. Kylpyhuoneen 
ja erillis-wc:n katossa on kuusipaneeli. Rakentamisen 
aikana voidaan joutua lisäämään alaslaskuja ja kote-
lointeja.

Varusteet ja laitteet

Keittiökalusteet ovat tehdasvalmisteisia vakiokalusteita 
rakennuttajan valitsemalta valmistajalta. Kalusterungot 
ovat valkoisia, ovet valkoiset mdf-pintaiset. Työpöytätasot 
ovat laminaattipintaisia, rst-allastaso upotettuna työpöy-
tätasoon. Komerokalusteet ovat oviltaan mdf-pintaisia
vakiokalusteita, väri valkoinen. Kylpyhuoneessa on
allaskaappi, sekä peilikaappi, jossa on valaisin ja pisto-
rasia.

Rakennustapaseloste
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Keittiössä on 4-levyinen keraaminen lattialiesi, liesikupu, 
jääkaappipakastin ja astianpesukone sekä varaus 
mikroaaltouunille pohja-piirustuksen mukaan. 4h+k-
asunnoissa on kaksi täyskor-keaa jääkaappipakastinta. 
Kylpyhuoneessa on tilavaraus pyykinpesukoneelle ja 
kuivausrummulle.

Molemmissa porrashuoneissa on hissi. 

LVIS-tekniikka

Asunnoissa on vesikiertoinen patterilämmitys, ja kylpy-
huoneissa sähköinen lattialämmitys. Taloissa on huoneisto-
kohtainen, koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla, 
ja huoneistokohtaiset vesimittarit kylmälle ja kuumalle 
vedelle. Asunnoissa on tavanmukainen määrä valaistus-
pisteitä ja pistorasioita, sekä yleiskaapelointi radiota, 
televisiota ja atk:ta varten.

Yhteistilat

Parkkipaikka on asfalttia, ja pihatiet sekä sisäänkäyn-
tialueet betonikiveystä. Muut tontin osat siistitään, 
istutetaan tai nurmetetaan erillisen suunnitelman mu-
kaan. Piha-alueelle asennetaan ulkovarusteet erillisen 
suunnitelman mukaan. Pihojen lopullinen muoto
ja kaltevuudet määräytyvät toteutuksessa maaston ja 
pintavesisuunnitelman mukaan.

Huomautus

Oikeus muutoksiin pidätetään. Kohteen rakenteita ja 
materiaaleja voidaan vaihtaa rakennuttajan toimesta 
toisiin samanarvoisiin.

Valmis toteutus voi yksityiskohdiltaan poiketa esitteen 
tiedoista. 

Esitteen tiedot perustuvat tilanteeseen 9/2020.




