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Neuvokkaan Pysäköinti Oy
1 krs. Rakennustapa- 

seloste & LVIS- 
töiden työseloste 
18.2.2022
Yleistä yhtiöstä
Neuvokkaan Pysäköinti Oy:n omistamassa pysäköinti
laitoksessa on yhteensä 29 pysäköintipaikkaa, jotka 
ovat kaikki nimettyjä pysäköintipaikkoja. 

Pysäköintilaitos sijaitsee Espoon kaupungin Niittykum
mun korttelissa 15049. Ajo yhtiön hallinnoimiin pysä
köintipaikkoihin tapahtuu Niittykadun kautta.

Pysäköintiyhtiön käytöstä, hoidosta, ylläpidosta ja pe
ruskorjauksista sekä niistä aiheutuvista kustannuksis
ta vastaa pysäköintiyhtiö ja tätä varten pysäköintiyhtiö 
perii osakaspysäköintimaksun pysäköintiyhtiön 
osakkeenomistajilta. 

Neuvokkaan Pysäköinti Oy:n omistama pysäköinti
laitos sijaitsee pihakannen alle rakennettavassa kyl
mässä 1kerroksisessa pysäköintilaitoksessa, mistä on 
mahdollista ostaa pysäköintiyhtiön ehtojen mukaisia 
nimettyjä pysäköintiosakkeita, jotka oikeuttavat py
säköintiin pysäköintimaksua vastaan. Pysäköintiyhtiö 
tulee tekemään maanvuokrasopimuksen tai maan
vuokrasopimukset, jotka oikeuttavat pysäköintiyhtiön 
hallitsemaan pysäköintilaitoksen alaa korttelin 15049 
tonteilla 2 ja 3. Pysäköintiyhtiö tulee lisäksi allekirjoit
tamaan koko korttelia koskevan yhteisjärjestelysopi
muksen.

Pysäköintilaitos rakennetaan rakennuslupahake
muksen jättöpäivänä 23.2.2022 voimassa olleiden 
viranomaismääräysten sekä myöhemmin saatavan 
rakennuslupapäätöksen mukaisesti.

Pysäköintilaitos valmistuu laadittavan urakkasopimuk
sen mukaisesti.

 Laajuus
Pysäköintiyhtiön laajuustiedot
Yhtiön hallinnoimat autopaikat sijaitsevat tonttien 2 ja 3 
alueella autopaikkapiirustuksen mukaisesti.

Rakenteet
Perustukset
Pysäköintilaitos perustetaan rakennepiirustusten mukai
sesti pääosin lyöntipaalujen välityksellä teräsbetoniantu
raperustuksin kallion/kovan pohjan varaan.

Alapohja 
Alapohja on maanvastainen teräsbetonilaatta tai tuuletettu 
kuorilaattarakenteinen alapohja.

Kantavat 
vaakarakenteet
Yläpohja
Yläpohja on ontelolaattaelementeistä.

Palkit
Palkit ovat deltapalkkeja.

Kantavat 
pystyrakenteet
Kantavat pystyrakenteet koostuvat osin teräsbetoni
pilareista ja osin teräsbetoniseinistä.

Asunto Oy Espoon 
Niittykummun Neuvokas



Neuvokkaan Pysäköinti Oy
Kaupunginosa: Espoon 15. kaupunginosa Niittykumpu
Kiinteistö sijoittuu usealle tontille: 4915492 sekä 4915493
Tontti: Kortteli 15049, tontti 2 ja 3
Osoite:  Niittykummuntie 2 B, 02200 Espoo

Porrashuoneet
Pysäköintilaitokseen on viereisestä tontilla 2 sijaitse
vasta asuntoyhtiöstä kulkuyhteys. 

Pintarakenteet
Pysäköintilaitoksen lattioiden pintarakenne on betoni
rakenne pölyämisenestokäsittelyllä.

Ajoratamerkinnät tehdään maalaamalla. 

Betonipilareihin maalataan huomiomerkintä. Ontelo
laatat ovat käsittelemättömiä ja betonipintaisia. Teräs
palkit (deltapalkit) ovat kuumasinkityt. 

Ulkovarusteet ja 
liikenteen ohjaus
Liikennealueiden varusteet: Liikenteen ohjaukseen 
tarvittavat liikennemerkit ja sisäänulosajonostoovi.

LVISA-tekniikka
Autohallin kattoon ja seinille asennetaan virtakiskot 
autopaikkarivien kohdille ja niihin voidaan liittää sähkö
auton latauslaitteita tai autonlämmityspistorasioita. 
Alle 5 auton autopaikkariveille virtakiskoa ei asenneta 
vaan tällöin paikat kaapeloidaan lähimmältä kiskolta. 
Latauslaitteiden käytöstä tehdään tarvittaessa sopi
mus latausoperaattorin kanssa. Autopaikan ostaja voi 
tilata latausoperaattorilta sähköauton latauslaitteen 
asennuksen, autolämmityspistorasian asennuksen tai 
molemmat. Samassa yhteydessä autopaikan ostajan 
tulee tilata SRV Rakennus Oy:ltä laitteen/rasian asen
nuspylvään rakentaminen.

Latausoperaattori vastaa latausjärjestelmän toimivuu
desta ja laskutuksesta.

Latauslaitteista saatava latausteho vaihtelee 2–22 kW 
välillä. Latausteho riippuu automallista, käytettävästä 
latauskaapelista, kiinteistön sen hetkisestä sähkökuor
masta sekä muiden autojen lataustarpeesta.

Nykyisellä sähköliittymällä voidaan lisätä kaikkiin auto
hallin virtakiskopaikkoihin sähköauton latauslaitteita, 
joiden minimilatausteho on noin 2 kW kun käytetään 
kuormanhallintaa. Jos pysäköintiyhtiön osakkaat halua
vat nostaa latauslaitteiden tehoa, aiheutuvista kustan
nuksista vastaa pysäköintiyhtiö.

Hallin valaistus toteutetaan ledvalaisimin.

Ilmanpoisto ja savunpoisto hoidetaan painovoimaisesti 
viranomaismääräyksiä noudattaen.

Viemäröinti tehdään viranomaismääräykset täyttävillä 
kaivoilla ja putkistoilla.

Pysäköintiyhtiön hallinnoimalla maaalalla sijaitsee vie
reisen kiinteistön maalämpökaivoja.

Rakennuttaja pidättää oikeuden vähäisiin muutok-
siin, jotka eivät oleellisesti poikkea tämän selosteen 
tiedoista. Kohteen rakenteita ja materiaaleja voidaan 
vaihtaa toisiin samanarvoisiin. Ostajan on tutustutta-
va lopullisiin myyntiasiakirjoihin kauppakirjan allekir-
joituksen yhteydessä.
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NEUVOKKAAN PYSÄKÖINTI OY

Ota askel lähemmäksi unelmaa ja soita meille!
Aloitetaan yhdessä matka kohti uutta kotia.

ASUNTOMYYNTI I puh. 0800 122 200 I asuntomyynti@srv.fi
SRV Rakennus Oy I PL 555, Tarvonsalmenkatu 15, 02601 Espoo I puh. 0201 455 200
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