
Asunto Oy
Helsingin Peltokylänraitti 8
Viihtyisää kaupunkiasumista Helsingin Suutarilassa

Niitä parempia pientalokoteja



Asunto Oy Helsingin Peltokylänraitti 8 muodostuu kuudesta kaksikerroksisesta pari-
talosta, jotka sijaitsevat Siltalanpuiston reuna-alueella Helsingin Suutarilassa. Yhtiön 
asuntovalikoimassa on neljän ja viiden huoneen koteja, jotka kaikki ovat kooltaan 
80 m2. Jokaiseen asuntoon kuuluu etelään avautuva oma piha sekä oma varasto. 
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Osoite:  Peltokylänraitti 8, Helsinki
Asuntoja:  12
Asuntokoot:  4-5 H + KT + 2 KPH / 80 m2 
Tontti: Helsingin kaupungin vuokratontti

Havainnekuva
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1 km:
Suutarilan ja Malmin terveysasemat 
Malmin hammashoitola 

Alle 500 m:
Ryhmäperhepäiväkoti Arttu, Päiväkoti  
Perttu, Päiväkoti Verso, Ryhmäperhepäivä-
koti varakoti Tiikeri 

500 m - 1,5 km: 
Sports Capital Oy, Tapanilan Urheilukeskus, 
Malmin Palloiluhalli Oy, Tapulikaupungin 
liikuntapuisto 

Bussilinjat:
554, 560, 561, 61, 61N, 61T 611, 611B

3 km:
Malmin juna-asema

500 m - 1 km:
3 K-Markettia, S-market Malmi

Alakoulut 1 - 2 km:
Staffansby lågstadieskola, Suutarinkylän 
peruskoulu, Töyrynummen toimipiste 
Yläkoulut 1 - 2 km: 
Pukinmäen peruskoulu Immolantien sivu-
koulu, Helsinge gymnasium, Helsingin  
medialukio 

Etäisyydet ovat
suuntaa-antavia.

Viihtyisää ja helppoa
kaupunkiasumista

Asunto Oy Helsingin Peltokylänraitti 8 sijoittuu 
koillis-Helsingin Suutarilaan, Siltalanpuiston reu-
na-alueelle. Lähialueelta löytyy niin päiväkodit per-
heen pienimmille kuin koulut ala-asteelta lukioon. 
Ruokaostokset voi tehdä helposti lähialueen ruoka-
kaupoissa ja Vantaan puolella sijaitsevaan kauppa-
keskus Jumboon on matkaa vain noin 5 km. Myös 
urheilu- ja harrastusmahdollisuudet ovat alueella 
erinomaiset, ja vehreä Siltalanpuisto tarjoaa mai-
niot puitteet ulkoilulle. 

Peltokylänraitin läheltä kulkee useita bussilinjoja 
Helsingin keskustaan  ja omalla autolla kulkeville 
valtaväylät kuten Tuusulantie ja Kehä III ovat vain 
muutaman minuutin ajomatkan päässä. Lentoken-
tälle matka taittuu helposti julkisilla. 

Helsinki

Kehä 1

Suutarila

7 km:
Helsinki-Vantaan Lentoasema
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Asunto Oy Helsingin Peltokylänraitti 
8:ssa asut lähellä erinomaisia ulkoilu- 
ja harrastusmahdollisuuksia.
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”Kaupunkiasumista yhdistettynä erinomaisiin virkistysmahdollisuuksiin”

Asunto Oy Peltokylänraitti 8:ssa on yhteensä 12 kolmen ja neljän makuuhuoneen kotia, kooltaan 80 m2. Asuintilat jakautuvat kahteen ker-
rokseen ja jokaiseen asuntoon kuuluu oma piha sekä varasto.   

Suunnittelin nämä kodit tiiviin kaupunkimiljöön ja Siltalanpuiston virkis-
tysalueen rajan muodostavalle kaarevalle tontille. Rakennusten sijoittelu korostaa 
tontin erikoista muotoa edelleen ja yksikerroksiset varastorakennukset liittävät 
rakennukset yhtenäiseksi kaareksi.
 
Vaikka Siltalanpuiston virkistysalue alkaa suoraan näiden kotien yhteiseltä piha-
alueelta, halusin tuoda sen vehreät maisemat vielä aavistuksen lähemmäksi 
kotien sisätiloja. Sijoitin tilavaan eteiseen suuren ikkunan, joka avaa näkymän 
tähän rauhalliseen puistomaisemaan.
 
Eteisen suuri ikkuna avaa näkymän myös läpi huoneiston, mikä tuo lisätilan tun-
tua näihin kooltaan kompakteihin koteihin. Asuntojen oleskelutilat jatkuvat luonte-
vasti etelään avautuvalle terassille ja omalle pihalle.
 
Nämä kodit edustavat kaupunkiasumista yhdistettynä erinomaisiin virkistysmah-
dollisuuksiin.“

Hannes Häkkinen Arkkitehti SAFA
Arkkitehtitoimisto Hannes Häkkinen Oy
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Havainnekuva
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Neljän huoneen kodit
80 m2

Kolmen makuuhuoneen kodeissa oleskelutilat 
sekä erillinen keittiötila on sijoitettu alakertaan. 
Kaikki kolme makuuhuonetta sijaitsevat yläker-
rassa. Kylpyhuoneita huoneistoissa on kaksi – 
yksi yläkerrassa ja toinen alakerrassa. 

Huoneistoihin kuuluu oma, tilava ulkovarasto.

4H + KT+ 2KPH
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Neljän huoneen kodit
80 m2

Viiden huoneen kodit
80 m2

Neljän makuuhuoneen kodit eroavat kolmen 
makuuhuoneen kodeista siten, että alakertaan 
on lisätty yksi makuuhuone ja keittiötila on 
sijoitettu osaksi oleskelutiloja. Yläkerrassa on 
kolme makuuhuonetta. Kylpyhuoneita on myös 
tässä huoneistossa kaksi – yksi yläkerrassa ja 
toinen alakerrassa.

Huoneistoihin kuuluu oma, tilava ulkovarasto.
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Tyylikäs, oma koti

As Oy Peltokylänraitti 8:n kodit viimeistellään 
laadukkailla kodinkoneilla ja sisustusmate-
riaaleilla. Kun asunnon ostaa jo rakennus-
vaiheessa, voi sisustuskokonaisuutta muo-
kata vielä omannäköiseksi korvaamalla 
yksittäisiä tuotteita tai sisustusmateriaaleja 
tarjoamillamme vaihtoehdoilla. 

Kysy lisää asuntomyyjältäsi!

Havainnekuva
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Edullisempi tapa hankkia 
oma, laadukas EasyIN –koti.
Tartu tilaisuuteen!

Toteutamme As Oy Helsingin Peltokylänraitti 8:n niin sanotulla 
PUOLIHITAS-mallilla. Tämä tarkoittaa, että asuntojen ensimyyn-
tihinta on Helsingin kaupungin säätelemä ja ostajat valitaan 
HITAS-arvonnan kautta. 

Jos haluat ostaa uuden EasyIN -kodin tästä yhtiöstä, tulee sinun 
täyttää asuntohakemus verkkosivuillamme. Asuntohakemus on 
pääsylippusi arvontaan, jossa voit voittaa asunnon ostomah-
dollisuuden!

Mikäli arvonnassa jää asuntoja vapaaksi tai asuntoja vapautuu 
arvonnan jälkeen, myydään ne tavallisessa asuntomyynnissä 
verkkosivuillamme.

Easyin.fi

PUOLIHITAS-omistusasuntoja, asuntohaku 29.9.-10.10.
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Lue lisää arvonnasta ja puolihitas-mallista verkkosivuiltamme easyin.fi/peltokylanraitti

Edullisempi tapa  
hankkia oma, laadukas 
EasyIN -koti
PUOLIHITAS-mallilla toteutetussa 
EasyIN –kohteessa asuntojen ensimyyn-
tihinta on Helsingin kaupungin rajoit-
tama. Yleisesti ottaen hintasäännellyt 
asunnot ovat edullisempia kuin vastaa-
vanlaiset markkinahintaiset asunnot.

Ostajat valitaan
arvonnalla
PUOLIHITAS-mallilla toteutetun kohteen 
asunnot ovat tavallisia EasyIN -omis-
tusasuntoja, mutta niiden ostomahdol-
lisuus jaetaan arvonnalla. Arvontaan 
voi osallistua verkkosivuillamme 29.9. – 
10.10.2017 välisenä aikana. Jos arpaonni 
osuu kohdallesi, avautuu sinulle mah-
dollisuus ostaa uusi EasyIN –koti Helsin-
gin Suutarilasta!

Jälleenmyyntiarvon 
voit määritellä itse
PUOLIHITAS-mallilla toteutetussa asun-
to-osakeyhtiössä hintaan liittyvät sää-
dökset poistuvat kaupanteon jälkeen. 
Voit siis tarvittaessa myydä asuntosi 
edelleen haluamallasi hinnalla.
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Omaan, uuteen kotiin jopa 10%:n 
omarahoitusosuudella

EasyIN –kodin myyntihinta on noin 30% sen kokonaishinnasta. Voit kuitenkin 
hankkia EasyIN –kodin jo 10%:n omarahoitusosuudella ja hakea kumppani-
pankkimme EasyIN –lainaa kattamaan myyntihinnasta puuttuvan osuuden. 
Loput asunnon kokonaishinnasta on yhtiölainaa, jota voit lyhentää osana 
yhtiövastiketta. Yhtiölainassa on aluksi lyhennysvapaita vuosia. 
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Tarvittaessa voit hakea kumppanipan-
kiltamme EasyIN -lainaa, joka kattaa 
loput myyntihinnasta.

Asunnon velattomasta hinnasta 70% on 
yhtiölainaa, jota voit lyhentää osana 
yhtiövastiketta tai maksaa sen pois joko 
kokonaan tai osittain ostaessasi asunnon.

 10%

 20% EasyIN -lainaa

 70% Yhtiölainaa

Tämän verran tarvitset omaa rahaa.
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Asuessasi uudessa EasyIN -kodissasi, suuri 
osa asumiskuluista menee sinulle itsellesi 
säästöön

Ensimmäiset kol-
me vuotta maksat 
yhtiölainasta ai-
noastaan korkoja, 
jotta voit keskit-
tyä lyhentämään 
omaa  EasyIN 
–lainaa.
Kuukausierän 
määrän keskuste-
let pankin kanssa.

Kolmen vuoden 
jälkeen yhtiölai-
nan lyhentäminen 
alkaa, mutta olet 
todennäköisesti 
maksanut jo suu-
ren osan omasta 
EasyIN –lainasta 
takaisin.  

Maksat nyt enem-
män asumisesta, 
mutta suurin osa 
maksusta menee 
sinulle itsellesi 
säästöön lainan-
lyhennyksen muo-
dossa.

Säästöön

EasyIN 
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Yhtiölainan 
lyhennys

Kulut

EasyIN -lainan 
korot

Hoitovastike

Yhtiölainan 
korot
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Rakennustapaselostus
Asunto Oy Helsingin Peltokylänraitti 8

Kaupunginosa:  40 (Suutarila)
Kortteli/Tontti: 40225/1
Tontin pinta-ala: 3128 m²
Osoite: Peltokylänraitti 8, 00740 HELSINKI
Tontin omistus: Vuokra 

 
YLEISTÄ

Kohde muodostuu kuudesta kaksitasoisesta paritalosta. Kohteessa 
on 12 samankokoista asuntoa ja jokaisella huoneistolla oma 
varasto. Autopaikat 14 kpl on sijoitettu asemapiirustuksen mukai-
sesti avopaikoille. Viher- ja liikennealueet sekä jätehuoltokatos 
toteutetaan asema- ja pihapiirustuksen mukaisesti. Huoneistoissa 
koko huoneiston kattava lattialämmitys. Kuistilla sähköpatteriläm-
mitys.

Kohde sijaitsee Helsingin Suutarilassa osoitteessa Peltokylänraitti 
8, 00740 Helsinki. Kohde on ns. puolihitaskohde. 
Asunto Oy Helsingin Peltokylänraitti 8 rakennetaan rakennuslupaa 
haettaessa voimassa olevien rakentamismääräysten mukaisesti.

PERUSTUKSET

Rakennukset perustetaan pääosin teräspaalujen varaan rakenne-
suunnitelmien mukaisesti.  

ALAPOHJAT JA VÄLIPOHJAT

Rakennusten alapohjat toteutetaan ontelolaattarakenteisina, kuis-
tin ja varastojen alapohja puurakenteisena, välipohjat puuraken-
teisina ja teknisen tilan lattia kantavana maanvaraisena laattana 
rakennesuunnitelmien mukaan.

HUONEISTOPORTAAT

Kaksikerroksisen paritalon huoneistoportaat ovat tehdasvalmistei-
set puuportaat.  

JULKISIVUT

Ulkoseinien pintamateriaali on pääosin puupaneeliverhous. 

YLÄPOHJA JA VESIKATE

Kantavana yläpohjarakenteena toimivat kattoristikot lämmöneris-
teineen. Vesikatteena on asuin- ja varastorakennuksissa sekä jäte-
katoksissa peltikate.  

VÄLISEINÄT

Huoneistojen väliset väliseinät ovat puurakenteisia. Kevyet välisei-
nät ovat puu/teräsrankarakenteisia levyväliseiniä. Pesuhuoneiden 
seinät vesieristetään.  

IKKUNAT JA PARVEKEOVET

Ikkunat ovat sisäänpäin avautuvia puualumiini ikkunoita, joissa on 
valkoiset sälekaihtimet. Ikkunoiden ulkopuite on alumiinia ja sisä-
puite tehdasmaalattua puuta. Parvekeovet ovat sälekaihtimilla 
varustettuja lasiaukollisia ovia. 
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OVET

Väliovet ovat valkoisia tehdasmaalattuja laakaovia. Huoneistojen 
sisäänkäyntiovet ovat tehdasvalmisteisia puurakenteisia ulko-ovia.

TERASSIT

Terassit ovat puurakenteisia.
Asuntojen terassit toteutetaan pohja- ja julkisivupiirustusten mukai-
sesti. 

LATTIAPÄÄLLYSTEET

Keittiötiloissa, olohuoneissa, makuuhuoneissa, eteisessä ja kuis-
tilla on lattiapäällysteenä laminaatti. Kph-tiloissa on lattialaatoitus 
suunnitelmien mukaisessa laajuudessa.

SISÄSEINÄT

Sisäseinät ovat tasoitettuja ja maalattuja. Kylpyhuoneiden seinät 
laatoitetaan kokonaan tai osittain. Keittiökalusteiden välitilat laa-
toitetaan.

SISÄKATOT

Sisäkatot ovat roisketasoitettuja kipsilevykattoja. Kph-tilojen katot 
ovat puupaneelia.

KALUSTEET

Asunnoissa on Puustellin tehdasvalmisteiset kalusteet erillisen 
kalustesuunnitelman mukaisesti.
Kph-altaiden yläpuolelle asennetaan peili- tai peilikaappi, ja ala-
puolella on allaskaappi kalustesuunnitelmien mukaisesti.

VARUSTEET 

Pesuhuoneissa on erillinen kattovalaisin ja varusteina pyyhekoukut 
ja paperitelineet. 

KONEET JA LAITTEET

Kaikissa huoneistoissa on tasoon upotettava keraaminen keitto-
taso ja kalusteisiin asennettava erillisuuni. Kaikissa asunnoissa on 
astianpesukonevaraus, varaus mikroaaltouunille ja kylmälaitteet 
suunnitelmien mukaisesti. Pesu- tai kodinhoitohuoneissa on tilava-
raus pyykinpesukoneille suunnitelmien mukaisesti.   

PIHA 

Tontin yhteiset oleskelualueet, istutukset, nurmialueet ja pihakäy-
tävät sekä pihan varusteet toteutetaan asemapiirustuksen ja/tai 
pihasuunnitelman mukaisesti. 

TALOTEKNIIKKA 

Asuinrakennukset liitetään kaukolämpöverkkoon. Rakennuksissa on 
koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto erillisen suunnitelman mukai-
sesti. Yhtiö on varustettu huoneistokohtaisella vedenmittauksella. 
Jokaisessa asunnossa on huoneiston kattava lattialämmitys ja 
kuistilla sähköpatterilämmitys.

TIEDONSIIRTOTEKNIIKKA

Yhtiöön hankitaan kiinteistökohtainen kaapelitelevisiojärjestelmä. 
Yhtiöön rakennetaan laajakaistajohdotus, joka mahdollistaa huo-
neistokohtaisen internet-liittymän.
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MUUTA

Tämä selostus on laadittu ennakkomarkkinointivaiheessa ja myyjä 
varaa oikeuden muuttaa siinä annettuja tietoja. Asuntokaupan 
sisältö ja ehdot täsmennetään lopullisissa myyntiasiakirjoissa. Pers-
pektiivikuvien tarkoitus on havainnollistaa kohteen ulkonäköä. Ne 
eivät ole suunnitelma-asiakirjoja ja saattavat yksityiskohdiltaan ja 
väreiltään poiketa lopullisesta rakennuksesta. Asunnoissa saattaa 
esiintyä vähäisiä alaslaskuja ja kotelointeja, joita ei ole merkitty 
esittelypiirustuksiin. Kalusteiden ja hormien mitoitus tarkistetaan 
työmaalla, ja niiden mitat saattavat vähäisessä määrin muuttua 
suunnitellusta. Piirustuksissa katkoviivalla esitetyt kalusteet ovat 
varauksia ja ne eivät sisälly asunnon hintaan. Myyjällä on oikeus 
vaihtaa kauppanimikkeillä mainittuja tuotteita toisen valmistajan 
vastaaviin tuotteisiin.

Vantaalla 1.9.2017

Kastelli-talot Oy
EasyIN -aluerakentaminen
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ARKKITEHTITOIMISTO HANNES HÄKKINEN OY

AS OY HELSINGIN PELTOKYLÄNRAITTI 8

HALLINNANJAKOKARTTA
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EasyIN -kodit rakennuttaa Kastelli-talot Oy, pientalorakentamisen markkinajohtaja Suomessa. Kastellin jo yli 20 vuoden mittainen 
markkinajohtajuus nojautuu muun  muassa luotettavuuteen, laadukkaaseen rakentamiseen sekä erinomaisiin tilaratkaisuihin. Kastellille 

on myönnetty AAA-luottoluokitus ja sen toiminta on sertifioitu ISO 9001 laatu- ja ISO 14001 –ympäristöstandardien mukaisesti. 

Toteutimme unelman
laadukkaasta

pientalokodista,
joka on helppo

hankkia.
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