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OLEMASSA OLEVA LIIKEKESKUSKIINTEISTÖ

• Vanha liikekeskus
sijaitsee keskellä
Westendin
kaupunginosaa

• Alueen nykyiset
lähipalvelut
sijaitsevat vanhassa
kiinteistössä
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HANKKEEN PERUSTIEDOT

• Tontti: 13058, jolla on lainvoimainen
asemakaava.

• Rakennusoikeus: 11 000kem2

• Jakautuu viiteen asunto-osakeyhtiöön
• Asuntoja yhteensä n. 130 kpl
• Asuntojen koot vaihtelevat n. 30 m2 yksiöstä yli 100 m2

asuntoihin ylemmissä kerroksissa
• Asuntojen yhdistäminen mahdollista

• Katutasoon tulee n.1000k-m2
• 4-6 liiketilaa, joista yksi tulee päivittäistavarakaupan

käyttöön

• Pysäköintiratkaisu:
• Maanalainen pysäköinti ja pihalla LPA

pysäköinti
• Ainakin puolet autopaikoista on tavoitteena toteuttaa

sähköauton latauspisteen mahdollistavalla infralla

• Olosuhteet:
• Perustamisolosuhteet vaihtelevat tontilla; mm

paalutusta alalinnakkeen päässä.
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SUUNNITELMAN TOP EFEKTIT

• Paljon suuria asuntoja
• Keskipinta-ala yli 60 m2

• Lamellintalon ja lounaisnurkan pistetalon sisäänveto kerroksen asunnoilla
omat terassit

• Parvekkeet suuria

• Itäreunan pistetalojen alimmassa kerroksessa omat pihat sekä työtila
asunnon yhteydessä

• Autopaikka lähes jokaiselle asunnolle

• Asunnoissa laadukkaita ratkaisuja
• Lattialämmitys
• Korkeat ikkunat
• Liukulasiovet parvekkeille ja terasseille
• Laadukkaat Puustellin kiintokalusteet
• Viilennys

• Viihtyisä sisäpiha
• YIT:n pihakonsepti

• Palvelut lähellä
• Päivittäistavarakauppa
• Ravintola valmius
• Muita mahdollisia esim. kukkakauppa, kampaamo/Spa palvelut

YIT ASUNTOMYYNTI PALVELEE ja lisätietoa www.yit.fi

Liittyminen hankkeen asiakasrekisteriin saa lisäinfoa hankkeesta

https://www.yit.fi/asunnot/myytavat-asunnot/espoo/westend
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Informointi – viestiminen hankkeesta

• Tiedon jakaminen ilmoitustauluilta
nyk. Alepa ja väliaikanen Alepa

• Tiedon jakaminen alueen PRO
Westend yhdistyksen kautta

• Naapuritiedotteet ja tiedottaminen

• https://www.yit.fi/asunnot/myytavat-
asunnot/espoo/westend
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ALUSTAVA AIKATAULU

• Purkutyön aloitus alkaa aikaisintaan
tammikuussa alalinnakkeen päästä.

• Kesto arvio huhti-toukokuu 2020
• Rakentaminen alkaa Westendin tien

puoleinen lamellitalosta arviolta
touko- kesäkuussa 2020

Rakentaminen
• 1. vaihe valmistuu arviolta 12/2021
• 2. vaihe Westendintie – alalinnake

valmistuu arviolta 6/2022
• 3. vaihe valmistuu arviolta 12/2022
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VAIHEISTUS
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1. vaihe

2. vaihe

3. vaihe
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PURKU- JA RAKENNUSTYÖT

• TYÖTURVALLISUUS
• ALUETURVALLISUUS AITAUS JA

LIIKENNEJÄRJESTELYT ERI TYÖVAIHEISSA

• MELUASIAT
• RAKENNUSTYÖT AJOITTUVAT

PÄÄSÄÄNTÖISESTI MA-PE KLO 7.00 – 18.00
AJALLE

• HUOMIOIDAAN KAUPUNGIN
JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

• PÖLYISYYSASIOIDEN HUOMIOIMINEN
• RAKENTEIDEN KASTELU PURETTAESSA
• KATUJEN LAKAISU TARVITTAESSA

• TIEDOTTAMINEN
• TULEVISTA TYÖVAIHEISTA
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