
Tasokkaita kerrostalokoteja upealla sijainnilla Porvoon Länsirannassa.



Asunto Oy Porvoon
Aleksanterinranta
Tasokkaat Aleksanterinrannan asunnot rakennetaan ar-
voiselleen paikalle Porvoonjoen länsirantaan. Sijainti joen 
rannalla ja keskustan tuntumassa hipoo täydellisyyttä.

Taloyhtiö käsittää kaksi hissillistä taloa, joissa on molemmissa kolme 
asuinkerrosta ja kellarikerros. Taloissa on yhteensä 46 asuntoa – yksiöi-
tä, kaksioita, kolmioita ja neliöitä valoisilla ja toimivilla pohjaratkaisuilla. 
Nykyaikaisin menetelmin ja materiaalein rakennetut talot ovat edullisia 
ja turvallisia asua. Omalle tontille rakennettavat talot toteutetaan teräs-
betonista kestämään sukupolvelta toiselle.

Asumismukavuutta luo nykyaikainen ja tasokas varustelu sekä laaduk-
kaat pintamateriaalit. Kattavaan varusteluun kuuluu mm. asuntokoh-
tainen viilennys, lasitetut parvekkeet, integroidut keittiön kodinkoneet, 
parkettilattiat, kylpyhuoneiden lattialämmitys ja kuvallinen ovipuhelin-
järjestelmä. Autohallista on erikseen ostettavissa autopaikka.

Taiteilijan luonnos
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Sijainti
Porvoon suosittu Länsirannan alue sijaitsee lähellä 

keskustan palveluja, kauniissa jokimaisemassa.

Tontti sijaitsee taidetehtaan vastapäätä Läntisellä aleksanterinkadulla. 
Kävelysiltaa pitkin on vain puolen kilometrin matka Porvoon torille - 

keskustaan käveleekin noin viidessä minuutissa.

Länsirannan aluetta rajaavat Kokonniemen ja Näsinmäen metsät sekä 
Porvoonjoki, joten tämä kohde sopii myös luonnossa liikkujalle keskus-

tan läheisyydestä huolimatta. Lähimmät ruokakaupat ovat kassinkan-
taman päässä. Vieressä on mm. puisto, elokuvateatteri ja ympäristössä 

on myös useita kauppoja ja ravintoloita. Kauniina kesäpäivänä Por-
voonjoen rannalla voi nauttia terasseista ja kahviloista, jotka sijaitsevat 

tontilta katsottuna joen toisella puolella.

Näin upea sijainti jokimaisemissa, jossa kaikki on lähellä, lisää elämän-
laatua ja asumisviihtyvyyttä sekä kodin arvoa myös tulevaisuudessa.



Huoneistoluettelo

Asunto	 Tyyppi	 Huoneistoala	 Sijainti
A 1 2h+k+s 54,0 m2	 1. krs
A 2 1h+k+alk. 30,0 m2	 1. krs
A 3 2h+k+s 55,5 m2 1. krs
A 4 4h+k+s 102,0 m2 1. krs
A 5 3h+k+s 66,0 m2 1. krs
A 6 1h+k+s 31,5 m2 1. krs
A 7 2h+k+s 54,0 m2 1. krs
A 8 1h+k+alk. 31,0 m2 1. krs
A 9 2h+kk+s 46,0 m2 1. krs
A 10  2h+k+s 55,5 m2 2. krs
A 11 4h+k+s 102,0 m2 2. krs
A 12 4h+k+s 97,5 m2 2. krs
A 13 2h+k+s 54,0 m2 2. krs
A 14 1h+k+alk 31,0 m2 2. krs
A 15 3h+k+s 64,0 m2 2. krs
A 16 4h+k+s 84,0 m2 2. krs
A 17 2h+k+s 55,5 m2 3. krs
A 18 4h+k+s 102,0 m2 3. krs
A 19 4h+k+s 97,5 m2 3. krs
A 20 2h+k+s 54,0 m2 3. krs
A 21 1h+k+alk. 31,0 m2 3. krs
A 22 3h+k+s 64,0 m2 3. krs
A  23 4h+k+s 84,0 m2	 3. krs

Asunto	 Tyyppi	 Huoneistoala	 Sijainti
B 1 2h+k+s 54,0 m2	 1. krs
B 2 1h+k+alk. 30,0 m2	 1. krs
B 3 2h+k+s 55,5 m2 1. krs
B 4 4h+k+s 103,5 m2 1. krs
B 5 3h+k+s 66,0 m2 1. krs
B 6 1h+k+s 31,5 m2 1. krs
B 7 2h+k+s 54,0 m2 1. krs
B 8 1h+k+alk. 31,0 m2 1. krs
B 9 2h+kk+s 46,0 m2 1. krs
B 10  2h+k+s 55,5 m2 2. krs
B 11 4h+k+s 103,5 m2 2. krs
B12 4h+k+s 97,5 m2 2. krs
B 13 2h+k+s 54,0 m2 2. krs
B 14 1h+k+alk 31,0 m2 2. krs
B 15 3h+k+s 64,0 m2 2. krs
B 16 4h+k+s 84,0 m2 2. krs
B 17 2h+k+s 55,5 m2 3. krs
B 18 4h+k+s 172,0 m2 3. krs
B 19 1h+k+s 31,5 m2 3. krs
B 20 2h+k+s 54,0 m2 3. krs
B 21 1h+k+alk. 31,0 m2 3. krs
B 22 3h+k+s 64,0 m2 3. krs
B 23 4h+k+s 84,0 m2	 3. krs

Talo A Talo B

Taiteilijan luonnokset asunnosta A18



Yhteiset tilat ja
pihasuunnitelma Autopaikat
Piha-alueesta tulee viihtyisä ja sieltä 
aukeaa maisema joelle päin.

Pihan suunnittelussa on otettu huomioon asuk-
kaiden tarpeet ja tontin puistomainen ympäristö. 
Piha-alue rakennetaan autopaikoitushallin pääl-
le, joten piha on maantasoa korkeammalla. Joen 
puolelta nousee portaat kannelle. Kannelle pääsee 
ajamaan autolla laamanninkadun puolelta, mutta 
autopaikoitus on sijoitettu kannen alle.

Yhteinen väestönsuoja ja harrastetila sijaitsee 
A-talon kellarissa. Asuntokohtaiset irtainvarastot, 
kuivaushuone, talovarasto, tekninen tila, ulkoiluvä-
linevarasto sekä erikseen myytävät varastot sijait-
sevat kellarikerroksissa. 

Asukkaiden yhteisessä käytössä on myös leikki-
paikka ja pihakeinu.

Autohalli pihakannen alla!

Asunnon oston yhteydessä on mahdollisuus 
ostaa myös autopaikkaosake. Erillisen kiinteistö-
pysäköintiyhtiön autohalli sijaitsee pihakannen 
alla eli samassa tasossa talojen kellarikerroksien 
kanssa. Hallissa on yhteensä 41 lämmityspisto-
ketolpallista autopaikkaa, joista 5 kappaletta 
on sähköautopaikkoja. Lisäksi Asunto Oy:llä on 
kellarikerroksessa 16 erikseen myytävää läm-
minta autotallia. Laamanninkadulla on lisäksi 11 
autopaikkaa. Pihakannella on lyhyen pysäköinnin 
paikkoja 4 kappaletta. 

Osa autohallipaikoista on varattu muille korttelin 
taloille. Autohalli tulee laajenemaan tulevaisuu-
dessa.
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Valitse
mieleisesi
asunto
Yksiöitä, kaksioita, kolmioita ja neliöitä.

Tarvitsetko lisätilaa? Kysy asuntojen yhdistämismahdollisuutta!

Ole ajoissa liikkeellä, niin pääset vaikuttamaan asuntosi sisäpuoliseen suunnitteluun!

Asuntojen hinnoissa on puolet valmiiksi neuvoteltua yhtiölainaa, 
joten sinun ei tarvitse rahoittaa uutta kotiasi kokonaan rakennusvaiheen aikana!
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Taiteilijan luonnos asunnosta A18
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Taiteilijan luonnos

• Asuntokohtainen viilennys
• Lasitetut parvekkeet
• Integroidut keittiön kodinkoneet
• Parkettilattiat
• Kuvallinen ovipuhelinjärjestelmä

• Autohalli, jossa osassa 
paikoista sähköauton lataus

• Aurinkopaneelit pienentämään 
yhtiön kuluja

Asunto Oy Porvoon Aleksanterinranta



Seinäpinnoitteet
Eteisten ja keittiöiden seinät maalataan valkoisiksi. Olohuo-
neissa ja makuuhuoneissa ikkunaseinät maalataan valkoi-
siksi ja muut seinät 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 kaksisäleisillä tammilauta-
parketilla. Pesuhuoneiden ja löylyhuoneiden lattiat pääl-
lystetään keraamisilla klinkkerilaatoilla. Pohjakerroksessa 
sijaitsevat wc-tila, kuivaus-, siivous- ja spk-huoneet päällys-
tetään muovimatolla, muut lattiat pohjakerroksessa maala-
taan epoksimaalilla. Parvekkeiden lattioilla on säänkestävä 
huopaterassimatto.

Kattopinnoitteet
Asuntojen katot ovat yleensä ruiskutasoitettu. Alaslasketut 
katot sekä kotelot ovat maalattuja. Löylyhuoneiden katot 
ovat tervaleppäpaneelia ja pesuhuoneiden katot ovat val-
ko-kuultokäsiteltyä kuusipaneelia.

LVIS-Tekniikka
LVI- ja sähkötyöt tehdään erikoissuunnitelmien mukaan. 
Kiinteistö liitetään vesi- ja viemäriverkostoon sekä sähkö- ja 
kaukolämpöverkostoon. Kiinteistö liitetään kaapelitelevisio- 
ja valokuituverkostoon. Sähkön sekä kylmän ja lämpimän ve-
den mittaus on huoneistokohtainen. Ilmanvaihtojärjestelmä 
on huoneistokohtainen tulo-/poistoilmanvaihto lämmöntal-
teenotolla. Yksiöissä LTO-kone/liesikupu on sijoitettu lieden 
yläpuolle 600 leveänä. Kaksioissa ja suuremmissa asunoissa 
LTO-kone on sijoitettu pesuhuoneeseen pesutornivarauksen 
yläpuolelle. Pesuhuoneissa ja saunoissa on sähköinen muka-
vuuslattialämmitys. Peruslämmitys hoidetaan vesikiertoisilla 
kattopaneeleilla. Asuntojen ja pääsisäänkäynnin ulko-oven 
välillä on kuvallinen ovipuhelinjärjestelmä. Asunnoissa on 
vakiona viilennys. 

Yhteistilat
Yhteinen väestönsuoja ja harrastetila varaus sijaitsee A-ta-
lon kellarissa.  Asuntokohtaiset irtainvarastot, kuivaushuone, 
talovarasto, tekninen tila, ulkoiluvälinevarasto sekä erikseen 
myytävät varastot sijaitsevat kellarikerroksissa.

Ulkopuoliset työt
Ulkopuoliset liikennealueet ovat asfalttipäällysteisiä ja 
pääsisäänkäynnin edusta päällystetään betonilaatoin ase-
mapiirroksen osoittamassa laajuudessa. Korttelin yhteinen 
pihakansialue varustetaan oleskeluryhmillä ja istutuslaa-
tikoilla ja sinne pystytetään tomutusteline, pyykinkuiva-
tusteline, polkupyörätelineet sekä penkit. Viheralueet 
nurmetetaan ja istutukset tehdään istutussuunnitelman 
mukaisesti. Asuinrakennuksen sokkelin vierukset ja parvek-
keiden alustat päällystetään singelikiveyksellä. Autohallipai-
kat varustetaan lämmityspistorasioin ja sähkölatauspistein 
suunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Rakennuttaja varaa oikeuden muutoksiin, jotka eivät alenna 
laatutasoa. Tiedot perustuvat 8.5.2017 tilanteeseen. Asun-
toihin ja käytäviin saatetaan rakentamisen aikana joutua 
lisäämään vähäisiä alaslaskettuja kattoja, kotelointeja ja 
luukkuja putkien, palopeltien, mittareiden tms. takia. Suun-
nitelmissa esitettyjen hormien määriin ja sijoituksiin voi tulla 
muutoksia!

Yleistä
Yhtiö on omalle tontille rakennettava vapaarahoitteinen 
asuntoyhtiö. Taloja on kaksi kappaletta. Taloissa on kolme 
asuinkerrosta ja lisäksi kellarikerros. Asuntoja taloissa on 
yhteensä 46 kpl, lämpimiä autotalleja 16, piha-autopaikkoja 
11 kpl ja pihakannella on lyhyen pysäköinnin paikkoja 4 kpl. 
Kiinteistöpysäköintiyhtiöön tulee 41 katettua autohallipaik-
kaa, joista osa on varattu muille korttelin 448 taloille.

Rakenteet
Rakennukset perustetaan rakennesuunnittelijan suunnitel-
mien mukaan teräsbetonipaalujen varaan. Anturat, perus-
muurit, alapohjat sekä väli- ja yläpohjat ovat teräsbetonia. 
Huoneistojen väliset seinät ovat betonielementtejä. Ulko-
seinien sisäkuoret ovat kantavia betoniseinäelementtejä. 
Julkisivut ovat pääosin tuulettuvia, pinnoitteena rappaus 
tai puuverhoilu. Vesikatto on harjakattoinen ja katteena 
on bitumihuopakate. Huoneistojen sisäiset väliseinät ovat 
yleensä puu- tai teräsrankaisia kipsilevyseiniä, pesuhuonei-
den seinät ovat pääosin kiviainesrakenteisia. Portaat ovat 
esivalmisteisia betonielementtiportaita. Viemärit ja ilman-
vaihtoputket viedään betonielementeissä kerrosten välillä. 
Parvekkeet ovat betonielementtirakenteisia. Parvekkeiden 

kaiteet ovat metallirunkoisia lasitettuja tai julkisivulevytetty-
jä kaiteita. Parvekkeet lasitetaan avattavilla parvekelaseilla. 
(parvekelasitukset eivät täysin ole veden- ja lumenpitäviä) 

Ikkunat ja ovet
Asuntojen ikkunat ovat kolmilasisia MSE –ikkunoita, ulko-
puite ja karmin uloin pinta ovat alumiinia. Parvekeovet ovat 
yksilehtisiä ulosaukeavia lasiaukollisia ovia. Porrashuoneesta 
huoneistoihin johtavat ovet ovat kaksilehtisiä. Asuntojen 
sisäovet ovat valkoisia laakaovia. Löylyhuoneiden ovet ovat 
karkaistuja lasiovia. Pääsisäänkäynnin ovi on metallirunkoi-
nen lasiovi sähköautomatiikalla. Palo-ovet ovat määräysten 
mukaisia vakio-ovia.

Kalusteet ja varusteet
Keittiöiden kalusteet ovat tehdasvalmisteisia vakiokalustei-
ta, kalusteiden ovet ovat maalattuja MDF-ovia tai mikrola-
minaattipintaisia. Laatikostoissa ja keittiön kaappien ovissa 
on hidastimet. Keittiöiden työtasoihin upotetaan yksi iso 
RST-allas. Kaksioissa ja sitä suuremmissa asunnoissa keitti-
öiden työtasot ovat kivi-, kivikomposiitti tai laminaattipin-
taisia. Yksiöissä tasot ovat laminaattitasoja. Alakaapistossa 
on jätteiden lajittelua varten jäteastiat. Eteisten ja makuu-

huoneiden komeroiden ovet ovat maalattuja MDF-ovia. Pe-
suhuoneiden kalusteiden ovet ovat maalattuja MDF-ovia. 
Suihkuhuoneissa on peilikaapit valaisimella. Eteiskalusteet 
ovat komerorakenteellisia, peililiukuovilla, sisältäen vaate-
tangon ja hattuhyllyn. Muut leveät komeroryhmät varuste-
taan valkoisilla levyliukuovilla. Pesuhuoneisiin asennetaan 
kääntyvät suihkuseinät.

Laitteet ja koneet
Kaksioissa ja sitä suuremmissa asunnoissa keittiöt varuste-
taan keraamisella liesitasolla, kalusteuunilla, liesikuvulla, 
integroidulla mikroaaltouunilla, integroidulla astianpesu-
koneella, integroidulla jää/viileäkaapilla ja integroidulla pa-
kastinkaapilla. 
Yksiöiden keittiöt varustetaan keraamisella liesitasolla, 
mikro-uuni-yhdistelmällä, liesikuvulla, integroidulla astian-
pesukoneella ja integroidulla jääkaapilla, jossa on pakas-
tinlokero.
Pesuhuoneissa on pesutornivaraus pyykinpesukoneelle ja 
kuivausrummulle. Löylyhuoneissa on sähkökiukaat.
Rakennuksissa on automaattiovilla varustetut kahdeksan 
hengen hissit.

Rakennustapaselostus

Kun varaat ajoissa, pääset vaikuttamaan asuntosi kalusteisiin, varusteisiin ja materiaaleihin! www.aleksanterinranta.fi



FH Invest Oy
Asunto Oy Porvoon Aleksanterinrannan rakennuttami-
sesta vastaa FH Invest Oy. 

FH Invest Oy on vuonna 2007 toimintansa aloittanut rakennuttaja. Yri-
tys toimii ensisijaisesti Kaakkois-Suomen alueella, mutta myös muualla 
Suomessa. Kiinteät toimipisteet ovat Mikkelissä ja Kouvolassa. Vuosien 
aikana FH Invest Oy on rakennuttanut kymmeniä kerrostaloja, rivitaloja, 
paritaloja sekä vapaa-ajanasuntoja ja liikerakennuksia eri puolille toi-
minta-aluettaan.

Tuotannnon useimmissa tapauksissa rakentaa sisaryritys Finnish Home 
Constructions Oy, joka tunnetaan tuttavallisemmin aputoiminimellä FH 
Rakentajat. Projekteissa noudatetaan tinkimättömästi rakentamiseen 
liittyviä määräyksiä ja normeja. Tuotannon laatua ja asumismukavuutta 
pyritään kehittämään jatkuvasti käyttäen energiatehokkaita ratkaisuja.

Marjoniemi, Kouvola

Anninpuisto, Mikkeli Sven Tuuva, Ristiina

Puistokettu, Kuusankoski



ESITTELY JA MYYNTI

RAKENNUTTAJA RAKENTAJA RS-PANKKI

SUUNNITTELIJA

Huoneistokeskus Oy - PORVOO
Lundinkatu 6-8, 06100 Porvoo

Puh. 020 7802460
www.huoneistokeskus.fi

FH Invest Oy  
Maaherrankatu 10, Mikkeli
Puh. 050 571 4043
www.fhinvest.fi

Finnish home constructions Oy
Torikatu 4 a 7, Kouvola
Maaherrankatu 10, Mikkeli
www.fhrakentajat.com

WWW.ALEKSANTERINRANTA.FI


