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Yleistä

A-Kruunu Tampereen Raamikatu sijaitsee Tampereen 
kaupungin Niemenrannan (264) kaupunginosassa 
korttelissa 7926 tontilla 2. Tontin pinta-ala on 1880 m² 
ja se on A-Kruunun omistuksessa.

A-Kruunu Tampereen Raamikatu on yksiportainen 
viisikerroksinen asuinrakennus.  Asuntoja on 24 kpl.

Autopaikkoja on yhteensä 15 kpl, joista 9 kpl sijaitsee 
yhtiön omalla tontilla ja 6 kpl viereisellä LPA-tontilla 
yhteisjärjestelysopimuksen mukaisesti. Yksi LPA-tontilla 
sijaitseva autopaikka on liikuntaesteiselle mitoitettu. 
Kaikki autopaikat ovat maantasopaikkoja. Autopaikat 
on varustettu lämmitystolpilla. Yksi autopaikka omalla 
tontilla varustetaan sähköauton latauslaitteella. 

Rakennuksen energialuokka on B2018.

Rakenteet 

Perustukset
Rakennus perustetaan rakennesuunnitelmien mukaan 
teräsbetonipaaluille. 

Alapohja
Alapohja on tuulettuva lukuun ottamatta väestönsuojaa, 
jonka lattia on maata vasten valettu kantava alapohja. 

Välipohjat
Välipohjat ovat ontelolaattoja.

Yläpohja
Yläpohja on ontelolaatta- ja puurakenteinen harjakatto.

Katto
Katemateriaali on kumibitumikermi.

Ulkoseinät
Rakennuksen julkisivut ovat pääosin rapattuja, sisäkuoret 
betonielementtejä. Alimman kerroksen ulkoseinät ovat 
sandwich-rakenteisia betonielementtejä, joiden ulkopin-
tana on uritettu ja maalattu betoni tai graafinen betoni. 
Parvekkeiden taustaseinät ovat sandwich-rakenteisia be-
tonielementtejä, joiden ulkopinta on uritettu ja maalattu.

Huoneistojen väliset seinät
Huoneistojen väliset seinät ovat betonia.

Kevyet väliseinät
Kylpyhuoneiden asuinhuoneiden puoleinen pinta on kip-
silevyä. Huoneistojen kevyet väliseinät ovat teräsrankaisia 
kipsilevyseiniä. 

Parvekkeet
Parvekkeiden kantavat rakenteet ovat betonia. Parveke-
kaiteet ovat lasikaiteita. Osassa asuntoja on ranskalainen 
parveke.

Portaat ja porrashuone
Porrashuoneessa on betonielementtiportaat. Porrashuo-
neen lattioissa on muovimatto. Porrashuoneessa on hissi.

Asuntojen pintarakenteet

Lattiapinnat
Olo-, makuu- ja vaatehuoneissa sekä keittiöissä ja etei-
sissä on laminaattilattia. Jalkalistat ovat lattian sävyyn 
kuultovärjättyjä puulistoja. Pesuhuoneissa ja wc-tiloissa 
on keraaminen laatoitus.

Seinäpinnat
Asuinhuoneiden seinät maalataan. Keittiöiden ylä- ja ala-
kaapistojen välissä on kalustelevy. Pesuhuoneiden seinät 
laatoitetaan. Erillis-wc:iden seinät maalataan ja altaan 
tausta laatoitetaan. 

Kattopinnat
Sisäkatoissa on yleensä ruiskutasoitus. Alaslasketut katot 
on maalattu tai roiskattu. Pesuhuoneiden kattomateriaali 
on tehdasmaalattu valkoinen teräsohutlevy. Kattokotelot 
ovat tasoitettuja ja maalattuja. Erillis-wc:n katossa on kuu-
sipaneeli. Rakentamisen aikana voidaan joutua lisäämään 
alaslaskuja ja kotelointeja.

Ovet
Huoneistojen kerrostaso-ovet ovat jalopuupintaisia, yksi-
lehtisiä palo-ovia. Asuinhuoneistojen väliovet ovat valkoi-
sia, huullettuja tehdasmaalattuja laakaovia.  Ovien karmit 
ovat puuta. Parvekeovet ovat ulosaukeavia lasiaukkoisia 
puuovia. Ranskalaisen parvekkeen ovet ovat ikkunaovia. 
Parvekeovien ulkopuoliset osat ovat alumiiniverhottuja. 
Väliovien kätisyyksiä, avautumissuuntaa ja leveyttä voi-
daan joutua muuttamaan rakentamisen aikana. Parveke-
ovissa on sälekaihtimet. 

Ikkunat
Ikkunat ovat 3-kertaisia, sisäänaukeavia, valkoisiksi 
maalattuja vakiopuurakenteisia puu-alumiini-ikkunoita. 
Ikkunoissa on sälekaihtimet.

Varusteet ja laitteet

Kalusteet ja komerot ovat tehdasvalmisteisia kiintokalus-
teita. Keittiön kalusteovet ja ABS-reunaisia laminaattiovia, 
eteisen ja makuuhuoneen komeroissa on melamiiniovet. 
Kalusteovet ovat valkoisia. Eteisessä on avonaulakko.

Rakennustapaseloste
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Keittiö
Keittiön työpöytätasot ovat laminaattipintaisia. Rst-allas on 
upotettu työpöytätasoon. Keittiössä on lattialiesi, liesikupu 
ja täyskorkea jääkaappipakastin. Keittiössä on pohjapiirus-
tuksen mukaiset varaukset mikroaaltouunille ja astianpesu-
koneelle.

Pesuhuone
Pesuhuoneissa on peilikaappi, jossa on valaisin ja pisto-
rasia. Pesuhuoneissa on pyykinpesukoneliitäntä ja varaus 
kuivausrummulle.

Vaatehuone
Vaatehuoneissa on hyllyt ja vaatetanko.

Yhteistilat

Rakennuksen 1. kerroksessa ovat irtain-, ulkoiluväline- 
ja lastenvaunuvarasto, kuivaushuone, väestönsuoja ja 
tekniset tilat. Taloyhtiön sauna- ja askartelutilat ovat 1. 
kerroksessa. Irtainvarastot on sijoitettu väestönsuojaan. 
Väestönsuoja on kriisinaikana yhteiskäytössä naapuri-
yhtiön (7926-6) kanssa. 

Jätteiden keräysjärjestelmänä on syväkeräyssäiliöt. Syvä-
keräyssäiliöt sijaitsevat naapuritontilla (7926-3) ja ne ovat 
koko korttelin yhteiskäytössä.

Järjestelmät
Asunnoissa on vesikiertoinen patterilämmitys, asunto-
kohtainen koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla 
sekä huoneistokohtaiset vesimittarit kylmälle ja kuumalle 
vedelle. Pesuhuoneissa ja erillis-wc:issä on sähköinen 
mukavuuslämmitys, joka on liitetty asunnon sähköön. 

Asunnoissa on tavanmukainen määrä valaistuspisteitä ja 
pistorasioita sekä yleiskaapelointi tietoliikenneyhteyksiä 
varten.

Piha-alue
Piha-alue sijoittuu rakennuksen pohjois- ja länsipuolelle. 
Pysäköintipaikat tontilla ovat tontin itälaidalla rajautuen 
Raamikatuun. Parkkipaikka on pääosin asfalttia, muut 
pihan päällysteet betonikiveä tai kivituhkaa. Leikki- ja ole-
skelualueen yhteydessä olevat kulkuväylät ovat kivituhkaa.

Istutukset, nurmikot ja piha-alueen varusteet tehdään 
erillisen suunnitelman mukaan. 

Pihojen lopullinen muoto ja kaltevuudet määräytyvät to-
teutuksessa, 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 2/2020.


