Niitä parempia pientalokoteja

Asunto Oy

Helsingin Kaarelan Helmi
Vihreää kaupunkiasumista Helsingin Honkasuolla

Asunto Oy Helsingin Kaarelan Helmi
Asunto Oy Helsingin Kaarelan Helmi muodostuu kolmesta värikkäästä puurivitalosta, jotka sijaitsevat pienen metsän reunalla Helsingin Honkasuon persoonallisella puutaloalueella. Yhtiön asuntovalikoimassa on yhteensä 30 kolmen ja neljän huoneen kotia, joissa
kaikissa on oma piha.

ENNAKKOMARKKINOINTI 10/2017

MYYNTI ALKAA 03/2018

RAKENTAMINEN ALKAA 04/2018

ARVIOITU VALMISTUMINEN 08-10/2019

Edullisempi tapa hankkia
oma, laadukas EasyIN –koti
As Oy Helsingin Kaarelan Helmi toteutetaan niin sanotulla
PUOLIHITAS-mallilla. Tämä tarkoittaa, että asuntojen ensimyyntihinta on Helsingin kaupungin säätelemä ja ostajat valitaan
ensisijaisesti HITAS-arvonnan kautta.
Jos haluat ostaa uuden EasyIN -kodin tästä yhtiöstä, tulee sinun
täyttää asuntohakemus verkkosivuillamme 11.-30.10.2017 välisenä
aikana. Asuntohakemus on pääsylippusi arvontaan, jossa voit
voittaa asunnon ostomahdollisuuden.

Arvonta suoritettiin 2.11.2017.
Vapaaksi jääneet asunnot nyt myynnissä!

Tartu tilaisuuteen!
PUOLIHITAS-mallilla
toteutetun
kohteen asunnot ovat tavallisia
EasyIN -omistusasuntoja, mutta
niiden ostomahdollisuus jaetaan
ensisijaisesti arvonnalla. Arvonnan jälkeen vapaat asunnot myydään normaalin asuntomyynnin
kautta.
PUOLIHITAS-mallilla toteutetussa EasyIN –kohteessa asuntojen
ensimyyntihinta on Helsingin kaupungin rajoittama. Yleisesti ottaen
hintasäännellyt asunnot ovat
edullisempia kuin vastaavanlaiset
markkinahintaiset asunnot.
Hintaan liittyvät säädökset poistuvat kaupanteon jälkeen, mikä
tarkoittaa, että voit tarvittaessa
myydä asuntosi edelleen haluamallasi hinnalla.

easyin.fi/kaarelanhelmi

Ekologinen kaupunkikoti
Panostimme tämän luonnonläheisen kohteen suunnittelussa erityisen paljon ympäristöystävällisen asumisen tukemiseen.

Jokaisen
rivitalon
katolle
asennetaan aurinkopaneelit,
jotka tuottavat kiinteistösähköä yhtiölle.

Ilmanvaihtoon tuodaan älykkyyttä
erilaisin anturein, jotta se ei tarpeettomasti kuluta lämmitysenergiaa asukkaiden poissaollessa.

Keittiöihin asennamme Puustelli Miinus -keittiökalusteet ja energiatehokkaat kodinkoneet varmistavat, että keittiössä ei tuhlata energiaa. Kalusteet on puolestaan suunniteltu pitkäikäisiksi - rakenteiden
kestävyys mahdollistaa kalusteiden purkamisen, siirron ja uudelleen
rakentamisen lukuisia kertoja - ja rungot on tehty kierrätettävästä
materiaalista.

Parkkipaikalle tulee valmiita latauspaikkoja sähköautoille ja hybridiautoille. Tämä kohde on valmis autokannan uudistumiseen!

Luonnollisesti hengittävä rakenne
As Oy Helsingin Kaarelan Helmen rivitalot tehdään ekologisella ja hengittävällä Kastelli Green™ –rakenteella, jossa koko eristerakenne
on puuta. Eristeenä käytetään luonnollista Ekovilla-puukuitueristettä.

Lämmin

Hengittävä

Ekologinen

Hyvä elämä

Ekovilla tekee talostasi lämpimän. Ekovillan lämmin tarkoittaa lämpimän asumisen ja elämisen kokonaisuutta, joka tuo
hyvinvointia kotiisi, perheellesi
ja ympäristölle.

Talollasi on oma elämä aivan
kuten sen asukkaillakin. Elääksemme meidän on hengitettävä. Puukuitu antaa talosi rakenteiden hengittää tavalla,
joka tasaa sisäilman kosteuden
vaihteluita luonnon omalla menetelmällä.

Ekovilla valmistetaan pääosin
kierrätetystä puukuidusta, esimerkiksi lukemistasi sanomalehdistä. Kun eristät talosi Ekovillalla, talosi sitoo puukuidussa
olevan hiilen käyttöiäkseen itseensä pienentäen osaltaan
rakentamisen aiheuttamaa hiilijalanjälkeä.

Lämpö, turvallisuus ja ekologisuus ovat hyvän elämän
rakennusaineita, joita Ekovilla
pyrkii edistämään omalla toiminnallaan. Ekovilla on tehnyt
työtä hyvän elämän rakennusaineiden ja kestävän eristämisen puolesta jo vuosikymmeniä.

GREEN

Bussilinjat:
37, 39N, 356, 311, 311A, 313, 335, 411, 436N,
510, 510B, 565, 571

Honkasuo
1
Ke hä

Alle 2 km:
Malminkartanon juna-asema,
Myyrmäen juna-asema
Alle 500 m:
K-citymarket Vantaa Myyrmäki,
S-market Myyrmanni, K-Market,

Helsinki

Kauppakeskus Myyrmanni

Puutalojen kaupunkikylä lähellä
luontoa ja palveluita

Alle 1 km:
Päiväkoti Kaunokki, Päiväkoti Metsätähti,
Päiväkoti Lemmikki, Helsingfors stad
daghemmet Malmgård

Asunto Oy Helsingin Kaarelan Helmi sijoittuu Luoteis-Helsinkiin
Honkasuon uudelle asuinalueelle. Alue on persoonallinen puutalojen kaupunkikylä, joka muodostuu omakotitaloista, kytketyistä pientaloista ja kerrostaloista.

Alle 2 km:
Pihkapuiston ala-asteen koulu,
Rajatorpan koulu, Kilterin koulu,
Apollon yhteiskoulu

Alueen asukkaat voivat hyödyntää Malminkartanon kattavia
palveluita ja joukkoliikenneyhteyksiä. Myös Vantaan Myyrmäen
erinomaiset palvelut sekä monipuoliset kulttuuri- ja urheilupalvelut ovat vain kävelymatkan päässä.

Noin 1 km:
Malminkartanon terveysasema ja

Alueen vehreä ympäristö tarjoaa mainiot puitteet ulkoilulle.
Aivan vierestä alkaa viheralue, jonka viherväyliä pitkin pääsee
eri puolille pääkaupunkiseutua. Läheltä pääsee hauskoja puuportaita pitkin myös Helsingin korkeimmalle paikalle, Malminkartanonhuipulle. Mäki tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia liikuntaan ja vaikka luonnon tarkkailuun. Lapsille mäki toimii mainiona pulkkamäkenä talvisin!

hammashoitola
Alle 1 km:
Energia Areena, Myyrmäen Urheilupuisto,
Myyr-Body Oy
Etäisyydet ovat
suuntaa-antavia.

Asunto Oy Helsingin Kaarelan Helmi
Osoite:
Asuntoja:
Asuntokoot:
Autopaikat:
Tontti:

Haapaperhosentie 1, 7 ja 13 , Helsinki
30
69–74 m2
30, joista osassa valmiiksi asennetut
latauspisteet hybridi- ja sähköautoille
Helsingin kaupungin vuokratontti

Eurooppalaista townhouse-henkeä
Asunto Oy Helsingin Kaarelan Helmessä on kahden ja kolmen makuuhuoneen rivitalokoteja,
kooltaan 69-74 m2. Asuintilat jakautuvat kahteen kerrokseen ja jokaiseen asuntoon kuuluu
oma piha ja terassi sekä varasto. Kaikissa asunnoissa on kylpyhuone tai wc sekä ylä- että
alakerrassa. Osassa asunnoista on myös sauna.

Halusin tuoda näihin rivitalokoteihin eurooppalaista townhouse-henkeä. Erotin yksittäiset asunnot
toisistaan raikkailla väreillä, mikä korostaa rakennusten asuntokohtaista rytmiä. Rakennukset on sijoitettu tontille siten, että koteihin käydään sisään suoraan kadulta pienen etupihan kautta. Asuntokohtaiset
takapihat ovat kooltaan väljiä ja niissä on jopa omakotimaista tunnelmaa.
Kodit ovat kooltaan kompakteja, mutta niihin on
saatu lisätilan tuntua suurilla, omalle pihalle ja terassin suuntaan avautuvilla, ikkunoilla. Mikä parasta,
ikkunoista voi lähes jokaisessa asunnossa ihastella
paitsi omaa piha-aluetta myös sen taakse jäävää
pientä, rakentamatonta puistoaluetta.
Näissä urbaaneissa townhouse-kodeissa on mannermaista, mutta samalla luonnonläheistä, tunnelmaa.“
Antti Heikkilä, arkkitehti SAFA
Arkkitehtitoimisto Antti Heikkilä Oy
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Haapaperhosentie 7

P P

Haapaperhosentie
1

Asunnot 1–9
Tässä rivitalossa on yhteensä
yhdeksän neljän huoneen
kotia, kooltaan 69 m2. Kaikissa
kodeissa on alakerrassa olohuone, jonka yhteydessä
4h + on
4h
kt + kt
tupakeittiö. Kylpyhuone sijaitsee
69 h-m
692h-m2
heti eteisen vieressä.

AS.2AS.2

Yläkerrassa on kolme makuuhuonetta, joista yhdessä on vaatehuone ja ranskalainen parveke.
Yläkerrassa on myös wc.
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TERASSI

TERASSI

Asuntojen sisääntulon yhteydessä on pieni terassialue sekä
ulkovarasto. Oma piha-alue
avautuu etelään.

69 m2
MH1

MH1

WC

WC
AULA

VH

VH

24
23

12
10 11

13

14

15

16

17

18

ET

22
21
20
19

OH + KT + RTOH + KT + RT
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MH2

Puustellin
kiintokalusteet

Oma,
etelään
avautuva
piha

1. KRS
1. KRS
Asunnoissa
takkavaraus

MH3
MH2

MH3

TERASSI

Alakerta
Koko
huoneiston
kattava
lattialämmitys

AULA

Yläkerta

2. KRS
2. KRS

Haapaperhosentie
7

Asunnot 10–22

Yhtiön
keskimmäisessä rivitalossa on yhteensä 13 kolmen AS.11
ja neljän huoneen
AS.11kotia, kooltaan 72 m . Molempien
AS.12
AS.12
2

asuntotyyppien sisääntulon yhteydessä on pieni terassialue sekä varasto. Rivitalo on kaarevan muotoinen, joten
4h +suuntaan.
kt 4h + kt
asunnoissa joko etelän tai kaakon

h + kttakapihat
+3hs + ktavautuvat
+s
näissä
2
72 h-m 72 h-m2

3H + KT + S
TERASSI
VAR

VAR

KPH1

ET

TERASSI

72 h-m2 72 h-m2
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TERASSI

Alakerta

1. KRS

1. KRS

TERASSI

TERASSI

Yläkerta

2. KRS

Alakerta

2. KRS

Kolmen huoneen kodeissa alakerran oleskelutilat
muodostuvat olohuoneesta, jonka yhteydessä on
tupakeittiö. Alakerrassa on myös kylpyhuone, joka
sijaitsee heti eteisen vieressä.
Yläkerrassa on kaksi makuuhuonetta, joista toisessa on vaatehuone ja ranskalainen parveke.
Näiden kotien yläkerrassa on myös sauna.

Asunnot 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22

1. KRS

1. KRS

TERASSI

Yläkerta

2. KRS

2. KRS

Neljän huoneen kodeissa alakerran oleskelutilat
muodustuvat olohuoneesta, jonka yhteydessä on
tupakeittiö. Kylpyhuone on sijoitettu eteisen viereen.

Koko
huoneiston
kattava
lattialämmitys

Puustellin
kiintokalusteet

Asunnoissa
takkavaraus

Oma,
etelään
avautuva
piha

Yläkerrassa on kolme makuuhuonetta, joista
yhdessä on vaatehuone ja ranskalainen parveke.
Yläkerrassa on myös pieni wc.

Asunnot 10, 11, 13, 14, 16, 17

Haapaperhosentie
13

Asunnot 23–30

P P

Tässä rivitalossa on yhteensä
Näissä kodeissa alakerta
kahdeksan kolmen huoneen
muodostuu olohuoneesta,
kotia. Nämä kodit ovat neliöjonka yhteydessä on tupakeitmäärältään yhtiön suurimpia,
tiö. Alakerrassa on myös kyl2
74 m , ja kaikissa asunnoissa
pyhuone, joka sijaitsee heti
on sauna. Kotien omat pihaeteisen vieressä.
alueet avautuvat lounaaseen.
3h +on
3h
kt ++ skt + s
Sisääntulon yhteydessä
pieni terassi sekä varasto.
74 h-m
742h-m2

Yläkerrassa on kaksi makuuhuonetta, joista toisessa on
vaatehuone ja ranskalainen
parveke. Sauna on sijoitettu
myös yläkertaan.
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Valkoinen

Harmaa

Musta

Pähkinä

Havainnekuva

Laadukkaat
sisustusmateriaalit
As Oy Helsingin Kaarelan Helmen kodit viimeistellään laadukkailla kodinkoneilla ja
sisustusmateriaaleilla. Voit kuitenkin muokata laatimaamme kokonaisuutta omannäköiseksi, jos ostat asunnon jo rakennusvaiheessa. Vaihtoehtoiset materiaalit löydät helposti Nettikodista ja valinnat teet
samaisessa osoitteessa vaikka omalta
sohvaltasi!

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 kumppanipankkimme EasyIN –lainaa kattamaan myyntihinnasta puuttuvan osuuden.
Loput asunnon kokonaishinnasta on yhtiölainaa, jota voit lyhentää osana
yhtiövastiketta. Yhtiölainassa on aluksi lyhennysvapaita vuosia.

Tämän verran tarvitset omaa rahaa.

Myyntihinta

10%

Velatonhinta

20%
70%

EasyIN -lainaa

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

Yhtiölainaa

Asuessasi uudessa EasyIN -kodissasi, suuri
osa asumiskuluista menee sinulle itsellesi
säästöön

Ensimmäiset kolme vuotta maksat
yhtiölainasta ainoastaan korkoja,
jotta voit keskittyä lyhentämään
omaa EasyIN
–lainaa.
Kuukausierän
määrän keskustelet pankin kanssa.

Tarvittaessa voit hakea kumppanipankiltamme EasyIN -lainaa, joka kattaa
loput myyntihinnasta.

EasyIN -lainan
korot

EasyIN
-laina

Kolmen vuoden
jälkeen yhtiölainan lyhentäminen
alkaa, mutta olet
todennäköisesti
maksanut jo suuren osan omasta
EasyIN –lainasta
takaisin.

Yhtiölainan
lyhennys

Maksat nyt enemmän asumisesta,
mutta suurin osa
maksusta menee
sinulle itsellesi
säästöön lainanlyhennyksen muodossa.

Hoitovastike

EasyIN
-laina

Säästöön

Yhtiölainan
korot
Kulut

Säästöön

Rakennustapaselostus
As Oy Helsingin Kaarelan Helmi
Kaup.osa:
Kortteli/Tontti:
Tontin pinta-alat:
Osoite:
Tontin omistus:

336 (Honkasuo)
33350/1, 33351/1, 33352/1
1455 m2, 2068 m2, 1624 m2
Haapaperhosentie 1,7 ja 13, 00410 Helsinki
Vuokra

YLEISTÄ
Kohde muodostuu kolmesta kaksikerroksisesta rivitalosta. Kukin
talo on omalla tontillaan. Kohteessa on yhteensä 30 asuntoa, ja
jokaiselle huoneistolle on oma varasto. Autopaikat 30 kpl on sijoitettu asemapiirustuksen mukaisesti osittain erillisillä LPA-tonteilla
sijaitseville avopaikoille. LPA tonteilla sijaitsee lisäksi 7 naapurikorttelin autopaikkaa rasiteoikeudella.
Viher- ja liikennealueet sekä jätehuoltopisteet toteutetaan asemaja pihapiirustuksen mukaisesti. Jokaisessa asunnossa on koko huoneiston kattava lattialämmitys.
As Oy Helsingin Kaarelan Helmi rakennetaan rakennuslupaa
haettaessa voimassa olevien rakentamismääräysten mukaisesti.

PERUSTUKSET
Rakennukset perustetaan kantavan maan tai kallion varaan
rakennesuunnitelmien mukaisesti.
ALAPOHJAT JA VÄLIPOHJAT
Alapohjat toteutetaan rakennesuunnitelmien mukaan. Välipohja
toteutetaan puurakenteisena rakennesuunnitelmien mukaan.
HUONEISTOPORTAAT
Kaksikerroksisen rivitalon huoneistoportaat ovat tehdasvalmisteiset
puuportaat.
JULKISIVUT
Ulkoseinien pintamateriaali on pääosin puupaneeliverhous.
YLÄPOHJA JA VESIKATE
Kantavana yläpohjarakenteena toimivat kattoristikot lämmöneristeineen. Vesikatteena on asuin-, varastorakennuksissa ja jätekatoksissa peltikate.
VÄLISEINÄT
Huoneistojen väliset väliseinät ovat rivi- ja paritaloissa puurakenteisia. Kevyet väliseinät ovat puu/teräsrankarakenteisia levyväliseiniä. Pesuhuoneiden ja suihkullisten WC –tilojen seinät vesieristetään.

IKKUNAT JA PARVEKEOVET

SISÄKATOT

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

Saunan, pesuhuoneen ja wc-tilojen katot ovat puupaneelia. Sisäkatot roiskerapattuja kipsilevy- tai puupaneelikattoja.

OVET
Väliovet ovat valkoisia tehdasmaalattuja laakaovia. Huoneistojen
sisäänkäyntiovet ovat tehdasvalmisteisia puurakenteisia ulko-ovia,
saunoissa on lasiovi.

Asunnoissa on Puustellin tehdasvalmisteiset kalusteet, erillisen
kalustesuunnitelman mukaisesti.
KPH-altaiden yläpuolelle asennetaan peili- tai peilikaappi, ja alapuolelle on suunniteltu allaskaappi kalustesuunnitelmien mukaisesti.

TERASSIT

VARUSTEET

Terassit ovat puurakenteisia.
Asuntojen terassit toteutetaan pohja - ja julkisivupiirustusten
mukaisesti.

Pesuhuoneissa on erillinen kattovalaisin ja varusteina pyyhekoukut
ja paperitelineet.

LATTIAPÄÄLLYSTEET
Keittiöissä, olohuoneissa, makuuhuoneissa ja vaatehuoneissa on
laminaatti. Eteisissä, pesuhuoneissa, saunoissa ja wc-tiloissa on
lattialaatoitus.
SISÄSEINÄT
Pesuhuoneiden kaikki seinät laatoitetaan, erillisen WC:n kalusteseinä laatoitetaan. Keittiöiden kalustevälit laatoitetaan.
Saunan seinät ovat puupaneelia. Joissakin huoneissa on puupaneelitehosteseiniä suunnitelmien osoittaman laajuuden mukaan.

KALUSTEET

KONEET JA LAITTEET
Kaikissa huoneistoissa on tasoon upotettava keraaminen keittotaso ja kalusteisiin asennettava erillisuuni. Kaikissa asunnoissa on
astianpesukone, varaus mikroaaltouunille ja kylmälaitteet suunnitelmien mukaisesti. Pesuhuoneissa on tilavaraus pyykinpesukoneille
suunnitelmien mukaisesti. Osassa asunnoista saattaa olla tilavaraus kondensoivalle kuivausrummulle suunnitelmien mukaisesti.
Saunoissa on sähkökiuas.
PIHA
Tontin yhteiset oleskelualueet, istutukset, nurmialueet ja pihakäytävät sekä pihan varusteet toteutetaan asemapiirustuksen ja/tai
pihasuunnitelman mukaisesti.

AUTOPAIKAT

MUUTA

Autopaikat kuuluvat taloyhtiölle, voit vuokrata haluamasi paikan
yhtiöltä.

Asuntokaupan sisältö ja ehdot täsmennetään lopullisissa myyntiasiakirjoissa. Perspektiivikuvien 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.

TALOTEKNIIKKA
Asuinrakennukset liitetään kaukolämpöverkkoon. Rakennuksissa on
koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto erillisen suunnitelman mukaisesti. Yhtiö on varustettu huoneistokohtaisella vedenmittauksella.
Rakennusten katoille asennetaan aurinkopaneelit suunnitelmien
mukaisessa laajuudessa jotka tuottavat kiinteistösähköä yhtiölle.
Taloyhtiössä on myös 3 kpl sähkö- ja 3 kpl hybridiautojen latauspaikkoja.
TIEDONSIIRTOTEKNIIKKA

Vantaalla 12.1.2018

Yhtiöön hankitaan kiinteistökohtainen kaapelitelevisiojärjestelmä.
Yhtiöön rakennetaan laajakaistajohdotus, joka mahdollistaa huoneistokohtaisen internetliittymän oton.
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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.

Ideasampo.fi

Toteutimme unelman
laadukkaasta
pientalokodista,
joka on helppo
hankkia.

