Westparkin Honka
TU R KU

Talotyyppi
Sijainti
Osoite
Tontti
Kaavoitus
Valmistuu
Arkkitehti
Urakoitsija

Kerrostalo, 5 kerrosta, 39 asuntoa
Turku, Mälikkälä
Lukkosepänkatu 5 b, 20320 TURKU
Turun kaupungin Mälikkälän 77. kaupunginosan kortteli 51, tontti 19.
Tontin pinta-ala 3372 m2.
Turun kaupungin kiinteistöviraston kaavoitusosasto
Arvioitu valmistumisaika 27.9.2013
SIGGE OY
NCC Rakennus Oy

•

•

2H+KT+S 42,5 m2

2H+KT+S 42,5 m2

11 (2. krs), 19 (3. krs), 27 (4. krs),
35 (5. krs)

1 (1. krs, patio), 8 (2. krs), 16 (3. krs),
24 (4. krs), 32 (5. krs)

7 (1. krs, patio), 15 (2. krs),
23 (3. krs), 31 (4. krs), 39 (5. krs)

4 (1. krs), 12 (2. krs), 20 (3. krs),
28 (4. krs), 36 (5. krs)

2H+KT+S 61 m2

2H+KT+S 61 m2

6 (1. krs, patio), 14 (2. krs), 22 (3. krs), 30 (4. krs), 38 (5. krs)

5 (1. krs, patio), 13 (2. krs), 21 (3. krs), 29 (4. krs), 37 (5. krs)

3H+KT+S 66 m2

3H+KT+S 66 m2

3 (1. krs), 10 (2. krs), 18 (3. krs), 26 (4. krs), 34 (5. krs)

2 (1. krs, patio), 9 (2. krs), 17 (3. krs), 25 (4. krs), 33 (5. krs)
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Yksi Turun teollisuusalueista muuttuu 2010-luvulla
moderniksi arvostetuksi asuinalueeksi.
Vanha nimi Pläkkikaupunki muuttuu samalla
lennokkaammaksi Westparkiksi. Liikenneyhteydet
pelaavat ja Länsikeskuksen kaupat ovat lähellä.
Kaupunkipuistomaiset polkumaastot ovat vain
muutaman askeleen päässä. Terveyspalvelut, päiväkoti
ja koulut löytyvät mentäessä kohti Turun keskustaa.
Vason Westparkin Hongan asuntovalikoimasta löytyy
koti tehokkailla kerrostaloneliöillä tai
väljempään asumistarpeeseen.
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ovella vastaan kotiin palaavan
asukkaan ja toivottaa vieraan
tervetulleeksi. Yhden rapun
kerrostalo valmistuu
vuoden 2013 syksyllä.
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Esitteen asuntojen pohjakuvia, varustelutasoa, rakennustapaa sekä tontin varustelua koskevat tiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla. Esitteen tiedot vastaavat mahdollisimman tarkkaan kiinteistön rakennushetkistä tilannetta. Kiinteistön käytön aikana
tai jo rakennusaikana on mahdollisesti tehty asuntokohtaisia muutoksia tai tontin olosuhteita on muutettu. Kulloinkin tarjolla olevien asuntojen tiedot voi varmistaa tutustumalla kyseiseen asuntoon Vason asuntokohtaisesti antamien ohjeiden mukaisesti.

Rakennustapaselostus
PERUSTUKSET
Rakennukset perustetaan geo- ja
rakennesuunnitelmien mukaisesti teräsbetonipaaluperustuksena. Perustukset
tehdään teräsbetonista viranomaisten
hyväksymien suunnitelmien mukaan.
KANTAVAT RAKENTEET
Alapohjarakenteena on kantava teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaisesti. Väli- ja yläpohja sekä kantavat seinät
ovat teräsbetonirakenteisia rakennepiirustusten mukaisesti.
ULKOSEINÄT
Asuinrakennuksen julkisivumateriaalina on pääosin rappaus (lämpöeristetyn
sisäkuorielementin päällä ohutrappaus)
julkisivupiirustusten mukaisesti.
VESIKATTO
Vesikattona on pulpettirakenteinen
kumibitumikermikatto.
IKKUNAT JA OVET
Asuntojen ikkunat ovat puurakenteisia
sisään avautuvia MSEA tai kiinteitä
MEKAvakioikkunoita. Asuinhuoneistojen
kerrostaso-ovet ovat tehdasvalmisteisia
vakio-ovia. Parvekkeiden ovet ovat ulosavautuvia yksilehtisiä tehtaan vakio-ovia.
Huoneiden ovet ovat tehdasvalmisteisia
laakaovia. Saunan ovet ovat puukarmisia
täysilasiovia. Yhteistilojen ovet ovat joko
palo-ovia tai puurakenteisia laakaovia.
Ikkunoissa ja ovissa on valmistajan
vakioheloitus.
PARVEKKEET JA PATIOT
Parvekelaatat ovat betonielementtirakenteisia, parvekkeen lattiat betonipintaisia
ja parvekkeiden pystyrakenteet betonielementtirakenteisia. Parvekekaiteet ovat
alumiinirunkoisia lasikaiteita. Parvekelasitukset toteutetaan valmistajan vakioratkaisulla. Kokonaan lasitettu parveke on
suunniteltu tuulettuvaksi jolloin se ei ole
vesi- eikä lumitiivis.
Ensimmäisen kerroksen 5 asuntoa varustetaan patioilla ja niillä ei ole parveketta.
2-kerroksen parvekkeita kannattavat
parvekepielet rajaavat patioita sivusuunnassa. Patiot laatoitetaan betonilaatoin.
VÄLISEINÄT
Huoneistojen väliset seinät ovat teräsbetonirakenteisia. Asuntojen sisäiset kevyet
väliseinät (mukaan lukien märkätilojen
väliseinät) ovat teräsrankaisia kipsilevyseiniä.

SEINÄ- JA KATTOPINNOITTEET
Saunan seinissä kuusipaneeli, pesuhuoneen seinissä on laatoitus. Muiden
asuintilojen seinät on maalattu arkkitehdin
värisuunnitelman mukaan. Keittiöiden
kalustevälissä on laatoitus. Yhteistilojen
seinät maalataan arkkitehdin värisuunnitelman mukaan. Pesu- ja löylyhuoneen
katossa on kuusipaneeli, wc:ssä paneli tai
maalattu kipsilevy, muissa sisäkatoissa
ruiskutasoite. Asuntojen alakatot ja kotelot
ovat maalattuja.
LATTIAPINNOITTEET
Asuinhuoneistojen (mukaan lukien eteinen
ja keittiö) lattioissa on laminaatti. Pesuhuoneen ja saunan lattioissa on laatoitus arkkitehdin suunnitelman mukaan.
Porrashuoneen lattiassa askeläänimatto.
Portaiden askelmat mosaiikkibetonia
arkkitehdin värisuunnitelman mukaan.
Asuinrakennuksen varastojen ja teknisten
tilojen lattiat maalataan. Siivouskomerossa ja sähköpääkeskuksessa muovimatto.
KALUSTEET JA VARUSTEET
Tehdasvalmisteiset kalusteet ovat suunnitelmien mukaisia vakiokalusteita. Rungot
ja täytelevyt ovat valkoista melamiinia.
Eteistilojen naulakkokaapeissa on peililiukuovet. Keittiön kalusteovet ovat valkoista laminaattia tai maalattua mdf-levyä,
muissa tiloissa valkoinen melamiini absreunalistalla. Keittiön yläkaapeissa valolistat. Keittiön työtasoon upotettavat
altaat ovat ruostumatonta terästä (1,5
altaalla), työtaso korkeapainelaminaattia.
Astianpesukonevarauksen kohdalla ei ole
kalustetta. Pesutiloissa peilikaappi.
Suihkutilassa suihkuverhokisko.
Saunan lauteet kuusta tai haapaa.
Huomautus: Kiinteiden kalusteiden peittämät seinät ovat maalaamattomia ja tasoittamattomia. Lattiapäällystettä ei asenneta
kiintokalusteiden alle.
KOJEET
Keittiössä on perinteinen lattialiesi keraamisella liesitasolla ja jääpakastinkaappi.
Astianpesukoneelle ja mikroaaltouunille
on tilavaraus ja läpiviennit. Saunassa
sähkökiuas.
LUKITUKSET
Abloy Sento -järjestelmä.
HISSI
Hissi on konehuoneeton, korin seinät
laminaattia, hissin edusta ja edustan
ovet ovat maalattuja teräslevyjä.
Hissikuilun sivu seinät ovat lasirakenteisia
1-5 kerroksen osuudella.
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LVIS-TYÖT
Lämpö-, vesi-, ilmanvaihto- ja sähkötyöt
tehdään LVIS-suunnitelmien ja LVI sekä
sähkötöiden rakennustapaselosteiden
mukaisesti.
PIHATYÖT JA -VARUSTEET
Piha asfaltoidaan, sorastetaan ja nurmetetaan asemapiirroksen osoittamalla tavalla.
Pihan ulkovarusteet: lipputanko ja naapuriyhtiön (As. Oy Turun Westparkin Eeben)
kanssa yhteinen tomutusteline. Lisäksi
yhtiöllä on kyseisen naapuriyhtiön tontilla
yhteiskäytössä roskakorit, pyykinkuivausteline ja pyöräteline sekä sen leikki- ja
oleskelualueella sijaitsevat keinut, hiekkalaatikko, penkit ja keinumopo. Yhtiön pihaalueen puut, pensaat ja muut istutukset
sekä varusteet ja leikkivälineet tehdään
pihasuunnitelman mukaisesti. Liikenneja pysäköintialueet tehdään asemapiirustuksen mukaisesti.
YHTEISET TILAT
Yhtiön hallinnassa ovat tekniset tilat, irtainvarastot (osittain väestönsuojatilassa),
ulkoiluvälinevarasto ja talovarasto sekä
siivouskomero. Tilojen katossa, seinissä ja
lattioissa on maalauskäsittelyt suunnitelmien mukaisesti. Irtaimistovarastot ovat
metalliverkkorakenteiset, varustuksena
hylly ja koukut, ovet varustetaan lukitusmahdollisuudella.
JÄTEHUOLTO
Naapuriyhtiön tontilla (As Oy Turun
Westparkin Eeben, tontti 51-20) on
yhteinen jätteen keräyspiste.
Polttokelpoiselle jätteelle sekä paperille
ja kartongille on uppojätesäiliö ja muille
moniosainen säiliö.
LIITTYMÄT
Yhtiö liittyy kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon sekä sähkö- ja kaukolämpöverkostoon. Yhtiö tekee valitsemansa
toimittajan kanssa kaapelitelevisio ja
kiinteistöliittymäsopimukset palveluiden
toimittamisesta.
AUTOPAIKOITUS
Yhtiön haltuun tulee 45 autopaikkaa.
Yhtiön tontilla sijaitsee 28 lukitsematonta
katospaikkaa ja 16 avopaikkaa, jotka
varustetaan aikaohjattavilla lämmityspistorasioilla. Yksi invapaikka sijaitsee
naapuriyhtiön tontilla ja on varustettu
aikaohjattavalla lämmityspistorasialla.

