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Asunto Oy Espoon Alton Ihanat kodit rakentuvat Lillhemtiin, lähelle Suurpellon 
palveluita. Lännessä aluetta kehystää Espoon suuri keskuspuisto, jossa pääset 
ihastelemaan monipuolista ja arvokasta luontoa.

Asunto Oy Espoon Altto
Altto on musiikkitermi, jolla tarkoitetaan kuorolaulun matalampaa  

naislaulajien stemmaa. Todellinen altto on kuoroissa harvinainen ja haluttu 
syvän sointinsa ja ainutlaatuisen äänialansa vuoksi. Haluttuja ovat myös  

Asunto Oy Espoon Alton asunnot ainutlaatuisen avarien pohjaratkaisujensa  
ja poikkeuksellisen valoisuutensa vuoksi. 

Espoon Alton tärkeimmät elementit muodostuvat ennen kaikkea huolellisesta 
suunnittelusta, laadukkaista materiaaleista ja varusteista sekä ainutlaatuisen 
korkeasta huonekorkeudesta, joka yhdistyy suuriin, lattiasta kattoon saakka 

ulottuviin ikkunoihin. Osassa asuntoja asumisen ylellisyyden viimeistelee 
näyttävä loft-henkinen parvi tai elegantti lasiseinäinen sauna.

Ihania koteja keskelle luontoa, 
keskellä kaupunkia

Päiväkodit ja koulut ovat  
kävelymatkan päässä.

Lillhemtissä nautit 
lukuisista puistoista 
ja ulkoliikunta
mahdollisuuksista.

Ensiluokkaista asumismukavuutta

Alton Ihanat kodit ihastuttavat modernin  
elegantilla ilmeellään. Jopa yli neljään metriin 
kohoava huonekorkeus ja suuret ikkunat tekevät  
asunnoista ainutlaatuisen avaria ja valoisia.

Laadukkaat materiaalit ja varusteet sekä fiksusti 
käytetyt neliöt ilmenevät arjen toimivuutena ja 
tuovat ylellisyyden tuntua. Osassa asunnoista 
parvi tuo sekä käytännöllistä lisätilaa että 
loft-tunnelmaa, lasiseinäinen sauna puolestaan 
tuo spa-tunnelman omaan kylpyhuoneeseesi. 
Kirsikkana kakun päällä jokainen Alton asukas saa 
nauttia tilavasta parvekkeesta.

Metsäinen keidas lähellä palveluita

Metsämaisemien lisäksi Lillhemtissä nautitaan kat-
tavista palveluista. Laakson itäpuolelta Suurpellon 

palvelukeskittymästä löydät kaupat, ravintolat 
ja liikunta-, kauneus- ja hyvinvointi palveluita. 
Viereisellä Opinmäen kampuksella toimivat mm. 
päiväkoti, koulut ja kirjasto. Helsingin keskustaan 
hurautat autolla alle 20 minuutissa, ja toimivat 
julkisen liikenteen yhteydet vievät sinut näppärästi 
esimerkiksi metro- ja junaradan varteen.

Ulkoilijan ja luonnonystävän aarre

Alue on tunnettu yhteysöllisyydestään, ja teke  mistä 
löytyy runsaasti ulkoilun ja luonnon ystäville: lukui-
sat puistot yhteiskäyttögrilleineen, kuntolaitteineen 
ja viljelypalstoineen sekä Espoon Keskuspuisto sijait-
sevat kaikki lähellä. Jos siis nautit luonnonläheisestä 
ja rauhallisesta elämästä, tinkimättä ensiluokkaisesta 
asumismukavuudesta ja kattavista lähipalveluista, 
ihastut Alttoon varmasti.
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Kauppakeskus Kauppakeskus 
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Asunnot
Asuntotyyppi Koko (m2)

2h + kt + parveke 32,5 

2h + kt + parveke 31,5 

1h + kt + parveke 27,5 

1h + kt + parveke 27,0 

1h + kt + parveke 26,5 

1h + kt + parveke 24,0 

1h + kt + parveke 23,0 

1h + kt + parveke 22,5 

Asuntotyyppi Koko (m2)

3–4h + kt + lh + parvi + parveke 81,5

3h + kt + lh + parveke 62,0 

3h + kt + lh + parvi + parveke 62,0 

2h + kt + lh + parvi + parveke 51,5 

2h + kt + lh + parveke 48,0 

2h + kt + lh + parvi + parveke 41,0 

2h + kt + lh + parveke 39,5 

2h + kt + parveke 34,5
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Hanketiedot
• Kerrostalo Espoon Lillhemtissä

• Asuntotyypit: 1–3 (4) h + kt (+ s) (+ parvi), 
22,5–81,5 m² sekä 2 liiketilaa, 24,0 ja 45,5 m2

• Kaikissa asunnoissa on oma parveke

Asunto Oy Espoon Alton modernien kerros talo
kotien tavanomaista korkeampi huonekorkeus, 
suuret ikkunat ja fiksusti käytetyt neliöt muodos
tavat avaran, toimivan ja ennen kaikkea valoisan 
asuinympäristön. Puistomaisemista nautit sekä 
suurten ikkunoiden takaa että omalla tilavalla 
parvekkeella. Ylellisyyttä osaan asunnoista tuovat 
lofthenkinen parvi sekä moderni, lasiseinäinen 
sauna. Voit valita mieleisesi pintamateriaalit 
vaihtoehdoistamme ja keskustella jopa pienistä 
muutoksista asunnon pohjaratkaisuun. 

Alton ja sen naapuriyhtiön yhteiskäytössä  
ovat pesula ja kuivaustilat sekä kerho ja sauna
tilat. Vapaaaikaa kelpaa myös viettää yhtiön 
yhteisellä, viihtyisällä leikki ja oleskelualueella. 
Yhtiön autopaikat ovat säältä suojassa parkki
hallissa, ja jokaiselle huoneistolle kuuluu myös 
oma, lämmin varastotila.

Sijainti
Asunto Oy Espoon Altto sijaitsee Espoon sydämessä Lillhemtissä, vehreän 
keskuspuiston ja vilkkaiden kulkuyhteyksien risteyskohdassa. Naapurissasi 
sijaitsee Suurpelto harrastusmahdollisuuksineen ja kaikki tarvittavat palvelut 
löytyvät kävelyetäisyydeltä.

Palvelut

Alton lähimmät palvelut kes  
ki  tt    yvät Lillhemtin naapuriin 
Suurpeltoon, Luku  torin ympä
rille vain alle kilo  metrin päähän. 
Lukutoria ympä röivät monet 
kivijalkaliikkeet, kahvilat ja 
ravintolat, ja lisäksi torin laidalla 
sijaitsee kauppakeskus Suuris 
kattavine palveluineen. Myös 
Espoon suurin kauppakeskus, 
Iso Omena, on lähellä.

Liikenneyhteydet 

Vaikka kuljetkin omalla autolla 
sujuvasti ympäri kotikaupunkiasi 
ja Helsingin keskustaankin alle 
20 minuutissa, myös julkisella 

liikenteellä matkusta minen hoituu 
Lillhemtistä vaivattomasti. 

Aivan Alton edessä on Tuurin
mäentien linjaautopysäkki, josta 
kuljet esimerkiksi Haukilahden 
merenrantamaisemiin, kauppa 
keskus Isoon Omenaan tai metro
reitin varrelle. 

Läheiseltä Lukutorilta kulkee 
useampi eri linja, joilla matkaat 
moneen suuntaan Espoon sisällä 
sekä naapurikaupunki Kauniaisiin. 
Leppävaarasta ja Kauniaisista 
jatkat sujuvasti junalla ympäri pää
kaupunkiseutua tai kohti Turkua. 

Tulevaisuudessa Espoosta Helsin
gin Itäkeskukseen saakka tulee 

kulkemaan pikaraitiotie Raide 
Jokeri. Suunnitteilla on myös 
Espoon sisäinen pikaraitiotie 
Matinkylä–Leppävaaravälille.

Luonto ja vapaa-aika

Luonnonystävälle iloa tuovat 
parin minuutin kävelyetäisyy
dellä alueen lukuisat puistot 
lasten suosimasta Angry Birds 
puistosta hedelmäpuita kan
tavaan Rakkauden puutarhaan, 
sekä tietenkin Espoon suuren 
keskuspuiston monimuotoinen 
luonto ja viihtyisät lenkkipolut ja 
hiihtoladut. Urbaanimpien lajien 
ystäville Olarinlaakso kivenheiton 
päässä tarjoaa muun muassa 
tennishalleja ja skeittipuiston.

Suurpellon päiväkotiSuurpellon päiväkoti

Espoon Espoon 
keskuspuistokeskuspuisto

Opinmäen kampusOpinmäen kampusOpinmäen päiväkotiOpinmäen päiväkoti

Päiväkoti Touhula Päiväkoti Touhula 
TikasmäkiTikasmäki

Lillhemtinpuiston Lillhemtinpuiston 
leikkipaikkaleikkipaikka

Angry Birds Angry Birds 
-leikkipuisto-leikkipuisto  

Altto
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Kaupunkiasumista luonnon helmassa

Vaikka Lillhemt sijaitsee kirjaimellisesti keskellä 
Espoon aktiivista sykettä, avautuvat kotisi ikku
noista kuitenkin vehreät puisto maisemat. Heti 
naapurissasi sijaitsee idyllinen Lillhemtin puisto, 
joka tarjoaa mahdollisuuksia liikkua ja leikkiä. 

Lisäksi koko Lillhemtin aluetta kehystää Espoon 
keskuspuisto, joka on lähes 900 hehtaarin 
luonto alue Espoon keskellä. Keskuspuiston moni
muotoinen luonto metsineen, soineen ja kallioi
neen tarjoaa arvokkaan virkistysalueen kaupungin 
asuk kaille. Puiston muhkea marja ja sienisato 
täydentää monen espoolaisen ruokapöytää. 

Lisäksi keskuspuistossa on monia eri luontoreittejä, 
kuntoratoja, suunnistusrasteja sekä talvisin 
hiihtolatuja. Altossa idylliset puistomaisemat ja 

Lillhemt on aktiivinen ja 
yhteisöllinen kasvukeskus

luonnonlähei syys yhdistyvätkin upeasti sujuvaan 
arkeen ja aktiivi seen vapaaaikaan.

Lukuisia tapoja viettää vapaa-aikaa

Arjen palveluiden lisäksi Lillhemt tarjoaa mahdol
lisuuksia myös antoisaan vapaaaikaan. Lähistöllä 
sijaitsee useita leikkipuistoja sekä Suur pellon 
koirapuisto ja suosittu Olarin skeittipuisto.

Harrastaminen ja tavoitteellisempikin urheilu 
on tehty Lillhemtissä helpoksi. Vain muutaman 
kilometrin päästä löydät Tapiolan urheilupuiston 
nurmi ja yleisurheilukentät, palloilu ja liikunta
hallit sekä jopa jäähallin. Samalla seudulla sijaitse
vat myös esimerkiksi Tapiola Golf ja Puolarmaarin 
frisbeegolfrata.

Alue tarjoaa runsaasti 
liikuntamahdollisuuksia 
eri lajien ystäville.

Lillhemtiä ympäröi monesta suunnasta Espoon valtava keskuspuisto. 
Luonnon lisäksi alue rajautuu voimakkaasti kasvavaan Suurpeltoon ja 
eläväisiin Olarin ja Mankkaan kaupunginosiin.
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Vain noin 25 minuutin linjaautomatkan päästä 
löytyy naapurikaupunki Kauniainen, jonka 
monipuolisia liikunta ja harrastusmahdollisuuk
sia täydentävät Kauniaisten hiihtokeskuksen 
laskettelurinne ja kuntoportaat sekä Kauniaisten 
Ratsastuskeskus.

Kulttuurinnälkäisen tarpeet tyydyttyvät  
Espoon Kaupunginteatterissa ja näyttelykeskus 
WeeGeessä, joihin Lillhemtistä ajaa alle  
15 minuutissa. Shoppailupäivän puolestaan 
pelastaa läheisen Matinkylän ostoskeskus  
Iso Omena.

Kehittyvä kylä keskellä Espoota

Upealla luonnollaan ihastuttava Lillhemt kuuluu 
Espoon Henttaan kehittyvään kaupungin osaan. 
Alueen itälaidalle, aivan Lillhemtin viereen, 
rakennetaan parhaillaan Suurpellon asuin ja 
työpaikkaaluetta.  

Alueen rakentamisen johtotähtinä ovat kestävä 
kehitys, elinikäinen oppiminen, uudet palvelu
muodot, kansainvälisyys ja perhekeskeisyys. 
Suurpellossa asuu yli 4 000 asukasta ja arvioiden 
mukaan noin 14 000 vuoteen 2050 mennessä. 

Vanha Henttaa puolestaan on idyllinen, historiaa 
henkivä kylä, jonka juuret ulottuvat vuosisatojen 
taakse. Alueen keskipisteenä toimii Lillhemtin 
kylätupa – vanha kantatila, jota on asuttanut 
muun muassa Väinö Tanner perheineen. Senpä 
vuoksi Asunto Oy Espoon Alton osoitekin tekee 
kunniaa Tannerin tyttärelle, Linda Tannerille.

Arjen sujuvuutta ja 
viihtyisä, kylämäinen 
ympäristöLiikunta, kulttuuri ja luonto ovat 

kaikki käden ulottuvilla.



Asunnot

Pääty pohjoiseen

Julkisivu itään

Julkisivu länteen

Pääty etelään

Julkisivut
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Julkisivut  |  Asemapiirros  |  Asunnot  |  Liiketilat  |  
Muut tilat  |  Kerroskuvat
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Asemapiirros Pysäköintipaikat

paketti 
automaatti

VIERAS

VIERAS



Tavallista korkeampi huone
korkeus tuo tilan tuntua.
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As Oy Espoon Alton asunnosta A44, 81,5 m² (3–4h + kt + lh + parvi + parveke).



Tilava parveke tarjoaa 
monipuolisia mahdollisuuksia.

H
avainnekuvat ovat viitt

eellisiä, eivätkä ne täysin vastaa todellisuutt
a. H

avainnekuva on 
A

s O
y Espoon A

lton asunnosta A
50, 62,0 m

² (3h + kt + lh + parvi + parveke).

Asunto Oy Espoon Altto   |   ihaniakoteja.fiAsunto Oy Espoon Altto   |   ihaniakoteja.fi 1716

Asunnot

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

3–4h + kt + lh + parvi + parveke

81,5 m2
A44  6

as. nro kerros

Tilava 17,0 m2 parvi  
luo näyttävää lofttunnelmaa

Tästä asunnosta 
havainnekuva sivuilla 14–15.

Tilaa etätyölle, lapsille 
tai vieraille? Tässä 
asunnossa sitä riittää
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Asunnot Asunnot

Pidätämme oikeuden muutoksiin.Pidätämme oikeuden muutoksiin.

3h + kt + lh + parveke

62,0 m2
A40  5

as. nro kerros

Tilava ja 
toimiva kolmio

Parvekkeella riittää 
tilaa viljellä vaikka 
pientä puutarhaa

Suurten ikkunoiden 
ansiosta asunto on 
avara ja valoisa

3h + kt + lh + parvi + parveke

62,0 m2
A50  6

as. nro kerros

Tästä asunnosta 
havainnekuva 
sivuilla 32–33.

Tässä asunnossa arkikin tuntuu 
juhlalta – kiitos oman saunan 
sekä tilavan parvekkeen

Upea 14,0 m2 parvi  
ja näyttävä yli 4 metrin 
huonekorkeus
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Asunnot Asunnot

Pidätämme oikeuden muutoksiin.Pidätämme oikeuden muutoksiin.

2h + kt + lh + parveke

48,0 m2
A53  7

as. nro kerros

Ainutlaatuista 
avaruutta ja 
valoisuutta

Vilvoittele saunan 
jälkeen omalla 
parvekkeellasi

51,5 m2
A54  7

as. nro kerros

Tilava 13,5 m2 parvi 
tarjoaa monipuolisia 
mahdollisuuksia

Tästä asunnosta 
havainnekuva 
sivuilla 24–25.

Oma sauna on monen 
toive – tässä asunnossa 
saat senkin

2h + kt + lh + parvi + parveke
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Asunnot Asunnot

Pidätämme oikeuden muutoksiin.Pidätämme oikeuden muutoksiin.

2h + kt + lh + parveke

39,5 m2
A11  2
A22  3
A33  4
A43  5

as. nro kerros

Hätäpoistumisluukun sijainti vaihtelee asunnoittain.

Uniikki pohjaratkaisu tarjoaa 
monipuolisia mahdollisuuksia

2h + kt + lh + parvi + parveke

41,0 m2
A49  6

as. nro kerros

Fiksu pohjaratkaisu jättää 
enemmän tilaa elämiseen

Upea lasiseinäinen 
sauna viimeistelee 
asumisen ylellisyyden

6,5 m2 parvi tarjoaa  
ylimääräisen etätyötilan tai 
vaikkapa leikkipaikan



Tilava parvi ja näyttävä 
huonekorkeus.
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As Oy Espoon Alton asunnosta A54, 51,5 m² (2h + kt + lh + parvi + parveke).
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Asunnot Asunnot

Pidätämme oikeuden muutoksiin.Pidätämme oikeuden muutoksiin.

2h + kt + parveke

32,5 m2
A1  2
A12  3
A23  4
A34  5

as. nro kerros

Asuntoparvekkeiden syvyys vaihtelee.
Hätäpoistumisluukun sijainti vaihtelee asunnoittain.

Vesikiertoinen lattialämmitys 
mahdollistaa rajattomat 
sisustusratkaisut

Modernit materiaalit ja 
varusteet viimeistelevät 
asumismukavuuden

2h + kt + parveke

34,5 m2
A7  2
A18  3
A29  4

as. nro kerros

Hätäpoistumisluukun sijainti vaihtelee asunnoittain.

Asunto jatkuu 
tilavalle parvekkeelle

Ihanan avara ja 
valoisa kaksio

Ikkuna 
asunnoissa 
A18 ja A29
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Asunnot Asunnot

Pidätämme oikeuden muutoksiin.Pidätämme oikeuden muutoksiin.

1h + kt + parveke

27,5 m2

A9  2
A20  3
A31  4
A41  5
A51  6

as. nro kerros

Hätäpoistumisluukun sijainti vaihtelee asunnoittain.

Parveke on kuin 
yksi huone lisää

Moderni varustelu 
viimeistelee ensiluokkaisen 
asumismukavuuden

2h + kt + parveke

31,5 m2
A6  2
A17  3
A28  4
A39  5

as. nro kerros

Hätäpoistumisluukun sijainti vaihtelee asunnoittain.

Uniikki pohjaratkaisu 
tuo ainutlaatuisia 
sisustusmahdollisuuksia

Tilava parveke tarjoaa 
monipuolisia mahdollisuuksia 
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Asunnot Asunnot

Pidätämme oikeuden muutoksiin.Pidätämme oikeuden muutoksiin.

1h + kt + parveke

26,5 m2
A8  2
A19  3
A30  4

as. nro kerros

Hätäpoistumisluukun sijainti vaihtelee asunnoittain.

Vietä ikimuistoisia 
hetkiä parvekkeella

Valitse mieluisat 
pintamateriaalit tyylikkäistä 
vaihtoehdoista

1h + kt + parveke

27,0 m2

A4  2
A15  3
A26  4
A37  5
A47  6

as. nro kerros

Hätäpoistumisluukun sijainti vaihtelee asunnoittain.

Huolellinen suunnittelu 
ilmenee arjen toimivuutena

Tilavalla parvekkeella vietät 
aikaa isommallakin porukalla
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Isoista ikkunoista avautuu 
upeat puistomaisemat.

Havainnekuvat ovat viitteellisiä, eivätkä ne täysin vastaa todellisuutta. Havainnekuva on 
As Oy Espoon Alton asunnosta A50, 62,0 m² (3h + kt + lh + parvi + parveke).
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Asunnot Asunnot

Pidätämme oikeuden muutoksiin.Pidätämme oikeuden muutoksiin.

1h + kt + parveke

24,0 m2

A3  2
A14  3
A25  4
A36  5
A46  6

as. nro kerros

Hätäpoistumisluukun sijainti vaihtelee asunnoittain.

Elä sujuvaa arkea 
Ihanassa kodissa

Vietä ikimuistoisia 
hetkiä ihanalla lasitetulla 
parvekkeella

1h + kt + parveke

24,0 m2

A10  2
A21  3
A32  4
A42  5
A52  6

as. nro kerros

Hätäpoistumisluukun sijainti vaihtelee asunnoittain.

Tilava parveke on asunnon 
luontainen jatke

Moderni varustelu 
viimeistelee ensiluokkaisen 
asumismukavuuden
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Asunnot Asunnot

Pidätämme oikeuden muutoksiin.Pidätämme oikeuden muutoksiin.

1h + kt + parveke

22,5 m2

A2  2
A13  3
A24  4
A35  5
A45  6

as. nro kerros

Hätäpoistumisluukun sijainti vaihtelee asunnoittain.

Huolellinen suunnittelu 
ilmenee arjen toimivuutena

Parvekkeen ansiosta asunto 
tuntuu jatkuvan ulos saakka

1h + kt + parveke

23,0 m2

A5  2
A16  3
A27  4
A38  5
A48  6

as. nro kerros

Hätäpoistumisluukun sijainti vaihtelee asunnoittain.

Parveke on monen toive – 
tässä asunnossa saat senkin

Ihastuttava, uniikki 
pohjaratkaisu
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24,0 m2
LA02 1

as. nro kerros
45,5 m2

LA01  1

as. nro kerros

Liiketilat Liiketilat

Pidätämme oikeuden muutoksiin.Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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Muut tilat

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Saunaosasto

Havainnekuvat ovat viitteellisiä, eivätkä ne täysin vastaa todellisuutta.  
Havainnekuva on As Oy Espoon Baritonin asunnosta B79.
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Saunaosaston yhteistilan  
voi vuokrata esimerkiksi juhliin 
tai etätyöskentelyä varten.

Havainnekuvat ovat viitteellisiä, eivätkä ne täysin vastaa todellisuutta.  
Havainnekuva on As Oy Espoon Baritonin yhteiskäyttötilasta.



Kerrospohjat Kerrospohjat
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Kerros 2Kerros 1



Kerrospohjat Kerrospohjat
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Kerros 4Kerros 3



Kerrospohjat Kerrospohjat
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Kerros 6Kerros 5



Suuret ikkunat tuovat 
avaruutta ja valoisuutta.

Havainnekuvat ovat viitteellisiä, eivätkä ne täysin vastaa todellisuutta. Havainnekuva  
on As Oy Espoon Alton asunnosta A48, 23,0 m² (1h + kt + parveke).

Kerrospohjat
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Kerros 7
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Vastuullista rakentamista
Asumisaikaiseen energiankulutuksen 
vähentä miseen varaudumme ennakolta  
suunnittelu vaiheessa, jolloin lämmitys
kus tannukset ovat pienempiä. Rakennus   
vaiheessa tehdyt ratkaisut eivät myös
kään sulje pois myöhemmän vaiheen 
ympäristöratkaisuja, esimerkiksi uusiu
tuvien energia ratkaisujen suhteen. 

Kuin itselle tehty
Pyrimme jatkuvasti parempiin ratkaisuihin  
ja mietimme yksityiskohdat huolella. 
Oman kodin ostaminen on arvokas ja  
tärkeä inves tointi, joten haluamme 
asiakkaan voivan luottaa meihin prosessin 
jokaisessa vaiheessa.

Taataksem me asiakastyytyväisyyden 
tarjo amme valittavaksi useita modernin 
tyylikkäitä ja laadukkaita vaihtoehtoja, 

Asunnoissa on lämmön talteen otolla 
varustettu keskitetty koneellinen tulo ja 
poisto ilmanvaihto. Kerätyn hukkalämmön 
otamme suurelta osin talteen ja hyödyn
nämme rakennuksen lämmityksessä. 
Turvallisuutta lisäävänä yksityiskohtana 
Ihanat kodit varustetaan aina sähkö
verkkoon liitettävillä palovaroittimilla.

joista voit valita mieleisesi uuteen kotiisi. 
Vaihtoehtoja löytyy esimerkiksi keittiön 
pintamateriaaleissa, laatoituksissa ja 
lattioissa.

Asunnon lämmitys toteutetaan vesikiertoi
sella lattialämmityksellä, jonka ansiosta 
pattereita ei tarvita. Tämä paitsi parantaa 
asunnon turvallisuutta, mahdollistaa myös 
rajattomat sisustusratkaisut.
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Yleistä
Asunto Oy Espoon Altto rakennetaan Espoon Suurpellon 
kaupunginosaan yhtiön naapuriyhtiöiden kanssa yhdessä 
vuokraamalle tontille 49211781 osoitteeseen Linda 
Tannerin kuja 1, 02250 Espoo. Yhtiö muodostuu yhdestä 
7kerroksisesta kerrostalosta, jossa on yhteensä 54 asuntoa 
ja 2 liiketilaa. Samalle tontille rakentuu myös kolme muuta 
taloyhtiötä, Asunto Oy Espoon Baritoni, Asunto Oy Espoon 
Sopraano, ja Asunto Oy Espoon Tenori sekä parkkihalli.

Asemakaava
Tontilla on lainvoimainen asemakaava, joka on nähtävissä 
kaupantekotilaisuudessa. Lisätietoja kaavoituksesta saa 
Espoon kaupungilta puh. (09) 816 26673.

Perustukset ja alapohja
Kerrostalon alapohja on teräsbetonirakenteinen lämmön
eristetty ryömintätilainen alapohja.

Runko
Huoneistojen väliset seinät ovat teräsbetonia. Ulkoseinät 
ovat teräsbetonisia ja lämmöneristettyjä. Rakennuksen 
julkisivupinnat ovat pääosin tiilipintaisia tai tiililaattaa sekä 
parvekkeen taustaseinät maalattua betonia.

Yläpohja ja vesikatto
Yläpohja on lämpöeristetty ja pääosin teräsbetoni
rakenteinen. Asuinrakennuksen vesikaton katemateriaali  
on bitumikermikate ja katon muoto on harjakatto.

Väliseinät
Huoneiden kevyet väliseinät ovat pääosin kipsilevyväli
seiniä. Osa kohteen pesuhuoneiden seinistä tehdään muu
rattuna. Pesuhuoneiden seinät tehdään vesieristettyinä. 
Saunan ja pesuhuoneen välinen seinä on lasitettu.

Ikkunat
Asuntojen ikkunat ovat puualumiiniikkunoita.

Ovet
Huoneistoovet ovat viiluovia. Asuntojen parvekeovet ovat 
lasiaukollisia puualumiiniovia. Rakennuksen 6. ja 7. kerrok
sen asuntojen parvekkeen ovet ovat liukuovellisia (asun
nossa A44 olohuoneen puoleinen parveke). Sisäovet ovat 
tehdaskäsiteltyjä laakaovia. Saunojen ovet ovat lasiovia.

Lattiat
Keittiöiden, eteisten, makuu ja olohuoneiden sekä huoneis
tossa sijaitsevien vaatehuoneiden lattiamateriaalina on 
tammilautaparketti. Pesuhuone, sauna ja wctiloissa lattia
materiaalina on keraaminen laatta.

Seinäpäällysteet
Kuivissa tiloissa seinät tasoitetaan ja maalataan. Pesu
huoneiden seinät laatoitetaan, saunojen seinät paneloidaan.

Katot
Huoneiden katot ovat yleensä ruiskutasoitepintaisia. 
Huoneistojen alaslasketut katot ovat joko ruiskutasoitettuja 
tai maalattuja. Pesuhuoneissa ja huoneistosaunoissa katot 
paneloidaan.

Kalusteet
Kiintokalusteet ovat tehdasvalmisteisia vakiokalusteita. Kiinto
kalusteiden alle jäävään lattiaan ei asenneta parkettia eikä 
kiintokalusteiden taakse jääviä seiniä tasoiteta eikä maalata.

Kodinkoneet
Yksiöiden keittiöissä on kahden levyn keraaminen liesitaso, 
kalusteeseen upotettu erillisuuni, liesikupu ja astianpesukone 
sekä jääkaappi pakastinlokerolla. Kaksioissa ja kolmioissa on 
neljän levyn keraaminen liesitaso, kalusteeseen upotettu erillis
uuni, liesikupu ja astianpesukone sekä jääkaappipakastin. 

Ilmanvaihto, lämmitys ja vesi
Yhtiö liitetään kaukolämpöverkkoon sekä kunnalliseen vesi 
ja viemäriverkkoon. Lämmitysjärjestelmänä on vesikiertoinen 
lattialämmitys. Asunnoissa on huoneistokohtainen veden
mittaus sekä kylmälle että lämpimälle vedelle. 

Talossa on keskitetty, lämmöntalteenotolla varustettu 
koneellinen tulo ja poistoilmanvaihto. Keittiön liesikupu  
on kytketty asunnon poistoilmanvaihtoon.

Järjestelmät
Yhtiö liitetään sähkölaitoksen jakeluverkkoon. Yhtiö varuste
taan yleiskaapelointiverkolla ja liitetään yleiseen televerkkoon 
operaattorin kiinteistökuidulla (sisältää kaapelitv:n). Antenni   
pisteitä on kaikissa asuinhuoneissa, ei kuitenkaan keittiössä 
tai parviasuntojen parvilla. Huoneistot varustetaan sähkö
verkkoon liitettävillä palovaroittimilla.

Huomautus
Tämän esitteen tiedot perustuvat huhtikuun 2021 tilanteeseen. 
Ostajan on tutustuttava lopullisiin myyntiasiakirjoihin kauppakirjan 
allekirjoituksen yhteydessä. Kohteen rakenteita ja materiaaleja voidaan 
perustajaurakoitsijan toimesta vaihtaa toisiin samanarvoisiin.

Alakatot ja koteloinnit saattavat poiketa myyntiesitteestä tekniikan 
vaatimien tilavarausten vuoksi. Tonttimaan painumisesta johtuvat muut 
kuin rakenteisiin ja rakennuksiin vaikuttavat piha-alueiden korjaus- ja/tai  
täyttötyöt eivät sisälly hankinta-arvoon, vaan yhtiön on suoritettava 
ne omalla kustannuksellaan. Havainnekuvat myyntiaineistossa ovat 
taiteilijan näkemyksiä ja saattavat poiketa toteutuneesta.

Lyhenteet ja merkinnät

ET  eteinen
WC/PH wc/pesuhuone
LH löylyhuone
KT  keittotila
MH  makuuhuone
OH  olohuone
VH  vaatehuone

RK ryhmäkeskus (sähkö)
ST syöksytorvi
SK siivouskaappi

Varastotilat
Asunnoilla on lämmin varastotila yhtiön asuinrakennuksen 
ensimmäisessä kerroksessa. Ulkoiluvälinevarasto ja lasten
vaunuvarasto sijaitsevat talon ensimmäisessä kerroksessa. 

Parvekelasitus
Asukkaat voivat tilata parvekelasitukset lisätyönä.

Muut tilat
Talon ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat pesula ja 
kuivatustilat sekä 7. kerroksessa sijaitseva kerhotila ja 
saunaosasto monikäyttöisillä yhteistiloilla. Alton ja Baritonin 
välissä ensimmäisessä kerroksessa sijaitseva palvelueteinen 
on asukkaiden käytössä. Taloyhtiön siivouskomero ja 
tekniset tilat sijaitsevat talon ensimmäisessä ja ylimmässä 
kerroksessa. Väestönsuoja sijaitsee yhtiön ensimmäisessä 
kerroksessa. Muulloin kuin kriisiaikana, väestönsuoja toimii 
yhtiön irtaimistovarastona. Yhteistilojen käytöstä on sovittu 
tarkemmin hallinnanjakosopimuksessa.

Paikoitus
Yhtiölle tulee yhteensä 28 autopaikkaa, joista 2 kpl on inva
paikkoja. Pihalla on kaikkien neljän yhtiön käytössä yhteensä 
2 vieraspaikkaa. Autopaikat myydään osakkeina.

Pihat
Yhtiön pihaalueet toteutetaan erillisen pihasuunnitelman 
mukaisesti. Pihaalueet ovat yhteiskäytössä naapuriyhtiöiden 
kanssa.

Jätekeräys
Jätteiden keräyspiste sijaitsee samalla tontilla. Jätekeräys
piste on yhteiskäytössä naapuriyhtiöiden kanssa.

Muutostyöt
Asiakkaan toivomista lisä ja muutostöistä T2H Espoo Oy 
antaa kirjallisen tarjouksen. Lisä ja muutostyötilaukset 
tulee tehdä sovitussa lisä ja muutostyöaikataulussa, muussa 
tapauksessa asunnot rakennetaan suunnitelmien mukaisesti.

Hallinnanjakosopimus
Yhtiön ja naapuriyhtiöiden yhdessä vuokraamaa tonttia 
49211781 koskien laaditaan hallinnanjakosopimus, jossa 
sovitaan mm. sauna ja varastotilojen, väestönsuojatilojen, 
pihan ja leikkialueiden, pysäköintialueen ja jätekeräyksen 
sekä LVISAtekniikan sijoittelusta sekä yhteiskäytöstä.

liesitaso ja liesituuletin

liesitaso ja liesituuletin

varaus mikroaaltouunille

jääkaappi pakastelokerolla ja uuni

jääkaappi pakastelokerolla

jääkaappi / pakastin

astianpesukone

allas

varaus pyykinpesukoneelle ja 
kuivausrummulle

naulakkokaappi tangolla

yläkaappi

hyllykaappi/siivouskaappi

Rakennustapaselostus

JK

JK+U

(MU)

LT

LT

JK/PK

APK

PP/KR



Ihana koti kuuluu kaikille
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