Asunto Oy Porvoon Aleksanterinsilta kruunaa suositun ja arvostetun Länsirannan asuinalueen. Nelikerroksinen uudiskohde rakennetaan aivan Porvoonjoen rannalle Läntiselle Aleksanterinkadulle taidetehdasta vastapää-

Länsirannan
helmi

tä. Täällä nautit veden läheisyydestä, kauniista miljööstä
ja vain muutaman minuutin kävelymatkan päässä olevista
kattavista palveluista. Omalle tontille teräsbetonista rakennettava talo ja sen laadukkaat asunnot takaavat huolettoman asumisen vuosikymmeniksi.

Varaa omasi nopeasti, niin ehdit vaikuttamaan tulevan kotisi ratkaisuihin!
Asunto Oy Porvoon Aleksanterinsillan yksiöt ja kaksiot ovat myös oivallisia
sijoituskohteita.

Taiteilijan näkemys

Taiteilijan näkemys

Oma koti joen äärellä
vai kannattava
sijoitusasunto?
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Asunto Oy Porvoon Aleksanterinsillassa valinta on sinun.
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joen rannalla tarjoaa ihania koteja, mutta myös mainioita
sijoituskohteita. Pohdi, kumpaa Sinä tarvitset ja ota ajoissa
yhteyttä! Ennakkovaraajat ehtivät vaikuttaa asunnon pintamateriaaleihin ja myös asuntojen yhdistäminen on mahdollista.

Kuvat taiteilijan näkemys

HUONEISTOESIMERKKEJÄ
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1h+kk 30 m2

2h+kk+s 44 m2

HUONEISTOESIMERKKEJÄ

2h+kk+s 50 m2

3h+k+s 74,5 m2

P

4h+k+s 96 m2

Asunto Oy Porvoon Aleksanterinsilta rakennetaan parhaimmalle mahdolliselle paikalle Porvoon ytimeen. Ikkunoiden alla virtaava Porvoonjoki
sekä vieressä sijaitsevat Kokonniemen ja Näsinmäen met-

Luonnon äärellä
Porvoon
keskustassa

sät takaavat luonnon läheisyyden, mutta samalla asut lähellä kaikkia palveluita. Kävelysiltaa pitkin kävelee Porvoon
torille vain viidessä minuutissa. Uuden kotisi ympäristössä
sijaitsee useita kauppoja, ravintoloita ja kahviloita sekä
elokuvateatteri.
Jokimaisema ja keskustan palvelut takaavat asuntosi arvon

vuosikymmeniksi, mutta tuovat myös päivittäistä nautintoa. Asunto Oy
Porvoon Aleksanterinsillassa asut mukavasti ja huolettomasti joka päivä!
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LÄNTINEN ALEKSANTERINKATU

Asunto Oy Porvoon Aleksanterinsillassa asukkaiden arki sujuu mukavasti ja edullisesti. Asumisen laatua lisäävät esimerkiksi tammilautaparketti,
nopeat tietoliikenneyhteydet ja huoneistokohtainen viilennys. Osassa asuntoja on sauna ja parveke. Kaukolämpö ja
asuntokohtainen vesimittaus takaavat edulliset asumiskustannukset.

Toimivaa
arkea

Talon edustalle tulee autokatos- ja pistokepaikkoja, mutta
asukkaiden on myös mahdollista ostaa autohallipaikkoja viereisestä taloyhtiöstä. Asunto Oy Porvoon Aleksanterinsillan viihtyisältä piha-alueelta
on näkymä Porvoonjoelle.

Rakennustapaselostus
Yleistä
Yhtiö on omalle tontille rakennettava
vapaarahoitteinen asuntoyhtiö. Talossa
on neljä asuinkerrosta. Rappuja talossa
on kaksi. Asuntoja talossa on yhteensä
59 kpl, A-rapussa 34 kpl ja B-rapussa 25
kpl. Asunto Oy:lle tulee 9 kpl piha-autopaikkoja, autokatospaikkoja 9 kpl, jotka
kaikki myydään erillisinä osakkeina, lisäksi
autohallista on mahdollisuus ostaa vapaita
paikkoja. Autopaikat myydään osakkeina
korttelin 448 talojen huoneistojen ostajille
/ omistajille. A-rapun alakerrassa sijaitsee
kolme liiketilaa. Aleksanterinkadun puoleiseen syvennykseen tulee bussipysäkki.

Rakenteet
Rakennukset perustetaan rakennesuunnittelijan suunnitelmien mukaan teräsbetonipaalujen varaan. Anturat, perusmuurit,
sekä väli- ja yläpohjat ovat paikallavalettua
teräsbetonia, alapohja on ontelolaattaelementtejä. Huoneistojen väliset seinät ovat
betonielementtejä. Ulkoseinien sisäkuoret
ovat kantavia betoniseinäelementtejä.
Julkisivut ovat pääosin tuulettuvia, pin-

noitteena rappaus tai kuitusementtipaneeliverhoilu. Vesikatto on harjakattoinen
ja katteena on bitumihuopakate. Huoneistojen sisäiset väliseinät ovat yleensä
puu- tai teräsrankaisia kipsilevyseiniä,
pesuhuoneiden seinät ovat pääosin kiviainesrakenteisia. Portaat ovat esivalmisteisia betonielementtiportaita. Viemärit ja
ilmanvaihtoputket viedään betonielementeissä kerrosten välillä. Parvekkeet ovat
betonielementtirakenteisia. Parvekkeiden
kaiteet ovat metallirunkoisia lasitettuja tai
julkisivulevytettyjä kaiteita. Parvekkeet
lasitetaan avattavilla parvekelaseilla. (parvekelasitukset eivät täysin ole veden- ja
lumenpitäviä)

Ikkunat ja ovet
Asuntojen ikkunat ovat kolmilasisia
MSE-ikkunoita, ulkopuite ja karmin uloin
pinta ovat alumiinia. Parvekeovet ovat
yksilehtisiä ulosaukeavia lasiaukollisia ovia.
Porrashuoneesta huoneistoihin johtavat
ovet ovat yksilehtisiä. Asuntojen sisäovet
ovat valkoisia laakaovia. Löylyhuoneiden
ovet ovat karkaistuja lasiovia. Pääsisäänkäyntien ovet ovat metallirunkoinen lasiovi

sähköautomatiikalla. Palo-ovet ovat määräysten mukaisia vakio-ovia.

Kalusteet ja varusteet
Keittiöiden kalusteet ovat tehdasvalmisteisia vakiokalusteita, kalusteiden ovet ovat
maalattuja MDF-ovia tai mikrolaminaattipintaisia. Keittiöiden työtasoihin upotetaan yksi iso RST-allas. Keittiötasot ovat
laminaattitasoja. Alakaapistossa on jätteiden lajittelua varten jäteastiat. Eteisten ja
makuuhuoneiden komeroiden ovet ovat
maalattuja MDF-ovia. Eteisten vaatekaapit
ovat komerorakenteellisia, peililiukuovilla, sisältäen vaatetangon ja hattuhyllyn.
Pesuhuoneiden kalusteiden ovet ovat
maalattuja MDF-ovia. Suihkuhuoneissa
on peilikaapit valaisimella. Pesuhuoneisiin
asennetaan kääntyvät suihkuseinät.

Laitteet ja koneet
Kaksioissa ja sitä suuremmissa asunnoissa
keittiöt varustetaan keraamisella liesitasolla, kalusteuunilla, liesikuvulla, astianpesukoneella, jää/viileäkaapilla ja pakastinkaapilla.

Yksiöiden keittiöt varustetaan keraamisella
lattialiedellä, liesikuvulla, astianpesukoneella ja jääkaappipakastimella.
Pesuhuoneissa on pesutornivaraus pyykinpesukoneelle ja kuivausrummulle. Löylyhuoneissa on sähkökiukaat. Rakennuksessa on automaattiovilla varustetut hissit.

Seinäpinnoitteet
Eteisten ja keittiöiden seinät maalataan
valkoisiksi. Olohuoneissa ja makuuhuoneissa ikkunaseinät maalataan valkoisiksi
ja yksi seinä tehostesävyin. Pesuhuoneiden seinät sekä keittiöissä ylä- ja alakaappien välinen seinä laatoitetaan keraamisilla
laatoilla. Löylyhuoneiden seinät paneloidaan tervaleppäpaneeleilla.

Lattiapinnoitteet
Asuntojen olohuoneiden, makuuhuoneiden, keittiöiden ja eteisten lattiat päällystetään kolmisäleisillä tammilautaparketilla.
Pesuhuoneiden ja löylyhuoneiden lattiat
päällystetään keraamisilla klinkkerilaatoilla. Pohjakerroksessa sijaitsevat yhteistilat,
toimistotilat, wc-tila, kuivaus-, siivous- ja
spk-huoneet päällystetään muovimatolla,
muut lattiat pohjakerroksessa maalataan
epoksimaalilla. Parvekkeiden lattioilla on
säänkestävä huopaterassimatto

Kattopinnoitteet

Yhteistilat

Asuntojen katot ovat yleensä ruiskutasoitettu. Alaslasketut katot sekä kotelot ovat
maalattuja. Löylyhuoneiden katot ovat tervaleppäpaneelia ja pesuhuoneiden katot
ovat valkokuultokäsiteltyä kuusipaneelia.

Asunto-osakeyhtiön yhteinen väestönsuoja, pyörävarasto ja osa asuntojen irtainvarastoista sijaitsee As Oy Aleksanterinhovin
C-talon kellarissa.

LVIS–tekniikka
LVI- ja sähkötyöt tehdään erikoissuunnitelmien mukaan. Kiinteistö liitetään vesija viemäriverkostoon sekä sähkö- ja kaukolämpöverkostoon. Kiinteistö liitetään
kaapelitelevisio- ja valokuituverkostoon.
Sähkön sekä kylmän ja lämpimän veden
mittaus on huoneistokohtainen. Ilmanvaihtojärjestelmä on huoneistokohtainen tulo/ poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla.
LTO-kone on sijoitettu pesuhuoneeseen
pesutornivarauksen yläpuolelle. Pesuhuoneissa ja saunoissa on sähköinen mukavuuslattialämmitys. Peruslämmitys hoidetaan vesikiertoisilla pattereilla. Asuntojen
ja pääsisäänkäynnin ulko-oven välillä on
kuvallinen ovipuhelinjärjestelmä. Asunnoissa on vakiona viilennys.

Ulkopuoliset työt
Ulkopuoliset liikennealueet ovat asfalttipäällysteisiä ja pääsisäänkäynnin edusta
päällystetään betonilaatoin asemapiirroksen osoittamassa laajuudessa. Korttelin
yhteinen pihakansialue varustetaan oleskeluryhmillä ja istutuslaatikoilla ja sinne
pystytetään tomutusteline, pyykinkuivatusteline, polkupyörätelineet sekä penkit.
Viheralueet nurmetetaan ja istutukset
tehdään istutussuunnitelman mukaisesti.
Asuinrakennuksen sokkelin vierukset ja
parvekkeiden alustat päällystetään singelikiveyksellä.

Rakennuttaja varaa oikeuden muutoksiin, jotka eivät
alenna laatutasoa. Tiedot perustuvat 07.02.2020 tilanteeseen. Asuntoihin ja käytäviin saatetaan rakentamisen aikana joutua lisäämään vähäisiä alaslaskettuja
kattoja, kotelointeja ja luukkuja putkien, palopeltien,
mittareiden tms. takia. Suunnitelmissa esitettyjen
hormien määriin ja sijoituksiin voi tulla muutoksia!

Taiteilijan näkemys

FH Invest Oy on vuonna 2007 toimintansa aloittanut rakennuttaja. Yritys
vastaa erilaisista rakennushankkeista ensisijaisesti Uudellamaalla ja Kaakkois-Suomessa, mutta myös muualla Suomessa. Kiinteät toimipisteet ovat Mikkelissä, Kouvolassa ja Porvoossa. Vuosien aikana FH Invest Oy on rakennuttanut
kymmeniä kerrostaloja, rivitaloja, paritaloja, vapaa-ajan
asuntoja sekä liikerakennuksia eri puolille maata.
Tuotannon useimmissa tapauksissa rakentaa sisaryritys

Uuden kotisi
rakentaa
FH Invest Oy

Finnish Home Constructions Oy, joka tunnetaan tuttavallisemmin aputoiminimellä FH Rakentajat. Kaikissa rakennusprojekteissa
noudatetaan tinkimätöntä rakentamisen korkeaa laatua sekä määräyksiä.
Laatua ja asumismukavuutta pyritään kehittämään jatkuvasti energiatehokkailla ratkaisuilla.

FH Rakentajilla
on korkean rakentamisen
laadun RALA-pätevyys.
www.rala.fi
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Catarina Helenius
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volanen@volanen.fi
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