Niitä parempia pientalokoteja

Asunto Oy

Helsingin Sitruuna
Raikas puutalojen pikkukylä keskellä modernia Konalaa

Asunto Oy Helsingin Sitruuna
Asunto Oy Helsingin Sitruuna koostuu viidestä värikkäästä puurivitalosta, jotka rakennetaan Helsingin Konalaan. Kohteen asuntovalikoimassa on kolmen, neljän ja viiden huoneen
koteja, joihin kaikkiin kuuluu oma piha ja sauna. Lämmitystolpalla ja sähköauton latauspisteen varauksella varustetut autopaikat sijoittuvat yhtiön oman pihakadun varrelle, kunkin
kodin läheisyyteen. Valmistuttuaan tämä kohde viimeistelee uuden Konalan puolelle sijoittuvan viihtyisän puutaloyhteisön.
NYT MYYNNISSÄ
RAKENTAMINEN ALKANUT SYKSYLLÄ 2018
ARVIOITU VALMISTUMINEN 11/2019

Laajennamme viihtyisää puutalojen yhteisöä
Helsingin Konalassa 20 uudella rivitalokodilla!
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Laadukas koti
As Oy Helsingin Sitruunan rakennuttaa omakotirakentamisen ykkönen, Kastelli-talot Oy. Kastellin jo yli 20 vuoden mittainen markkinajohtajuus nojautuu muun muassa luotettavuuteen,
laadukkaaseen rakentamiseen sekä erinomaisiin tilaratkaisuihin, mikä näkyy myös Kastellin EasyIN -aluerakentamisessa. Kastellille on
myönnetty AAA-luottoluokitus ja sen toiminta
on sertifioitu ISO 9001 laatu- ja ISO 14001 –
ympäristöstandardien mukaisesti.
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Pientaloalueen tunnelmaa keskellä uusinta Konalaa
Asunto Oy Helsingin Sitruuna sijoittuu Luoteis-Helsingin viihtyisään Konalaan, missä asuntokanta koostuu
lähinnä omakoti- ja pienkerrostaloista. Läheltä löytyvät niin päiväkodit, koulut, ruokakaupat kuin ulkoilumaastot.
Asunto Oy Helsingin Sitruunan sijainti on mitä parhain perheen sporttisimmille jäsenille, sillä naapuritontilta löytyvät leikkipuiston lisäksi jalkapallo-, tennis- ja koripallokentät. Lisäksi Talin urheilukeskus on vain
pyörämatkan päässä. Perheen shoppailijoidenkaan ei tarvitse välttämättä lähteä Helsingin keskustaan
asti, sillä kauppakeskus Ristikon valikoima sijaitsee kätevästi kävelymatkan päässä ja Espoon puolella
sijaitsevaan kauppakeskus Selloon on vain 10 minuutin ajomatka.
Konalasta on hyvät kulkuyhteydet koko pääkaupunkiseudulle. Konalan läpi kulkee useita bussilinjoja Helsingin keskustaan, Espooseen ja Vantaalle. Pitäjänmäen rautatieasemalta on paikallisjunayhteys sekä
Helsingin keskustaan että Espoon Leppävaaraan.

Asunto Oy Helsingin Sitruuna sulautuu viihtyisään puutaloyhteisöön,
jota ympäröi vehreä urheilupuisto sekä uusi, viihtyisä kerrostaloalue.
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Ke hä

As Oy Helsingin Sitruuna
Seltterinkuja 8, 00390 Helsinki

Konala

Helsinki
Alle 2 km:
Päiväkoti Karhi, päiväkoti Timotei,
päiväkoti Apila, daghemmet
Sockenstugan
Alakoulut:
Konalan ala-asteen koulu n. 200 m
Pitäjänmäen peruskoulu n. 2 km
Linjat:
36, 39, 39B, 39N, 51, 321, 321N, 322,
332, 345, 345N, 346, 355, 355T, 37
Noin 2 km:
Pitäjänmäen asema

Yläkoulut:
Apollon Yhteiskoulu ja lukio n. 1,6 km
Pitäjänmäen peruskoulu n. 2 km
Alle 2,5 km:
Energia Areena, Konalan liikuntapuisto, Leikkipuisto Vähätupa

Alle 200 m:

Noin 2 km:

K-supermarket Konala, Kauppakes-

Pitäjänmäen terveysasema,

kus Ristikko, Lidl Konala

Malminkartanon terveysaseman
hammashoitola

Etäisyydet ovat suuntaa-antavia.
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Koti, jossa on helppo viihtyä
Asunto Oy Helsingin Sitruunan yksilölliset kodit on suunnitellut arkkitehti Kirsti Sivén. Asuntovalikoimassa on yhteensä 20 kaksikerroksista kolmen, neljän ja viiden huoneen kotia, joihin
tuo omakotimaista tunnelmaa tilava terassi ja oma, suojaisa piha-alue.

Näissä asunnoissa jokainen neliö on tarkkaan hyödynnetty ja panostin tilasuunnittelussa muutoinkin selkeyteen, jotta asunnot on
mahdollisimman helppo kalustaa.
Yhtiön piha-alueelle suunnittelin viihtyisän
pihakadun korostamaan kaupunkimaisen
pientaloalueen tunnelmaa. Puurakentaminen
sekä rakennusten rikas värimaailma tuovat
puolestaan yksilöllistä ilmettä koko naapurustoon.”

Kirsti Sivén, arkkitehti SAFA
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Asunnot
Asunto Oy Helsingin Sitruunan asuntovalikoimassa on
kolmen, neljän ja viiden huoneen koteja, joihin kaikkiin kuuluu oma piha ja sauna.

5 asuntoa:

3H + KT + S

– 74 m2

3 asuntoa:

3-4H + KT + S – 77,5 m2

2 asuntoa:

3-4H + KT + S – 78,5 m2

2 asuntoa:

3-4H + KT + S – 86,5 m2

3 asuntoa:

3-4H + KT + S – 87,5 m2

2 asuntoa:

3-4H + KT + S – 92 m2

3 asuntoa:

4-5H + KT + S – 92,5 m2

Omakotimaista tunnelmaa
•
•
•
•

Oma sauna
Oma piha ja valmis terassi
Autopaikat heti kodin edessä
Yksilöllinen rivitalokoti

Arjen luksusta
•
•
•
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Koko huoneiston kattava lattialämmitys
Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto
Autopaikat on varustettu lämpötolpalla ja sähköauton latauspisteen
varauksella

eriku
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E20
E19
E18
E17
D16

A1

3H

D15

A2

3-4H
4-5H

D14

A3

D13

A4
C12
B5

C11

B6

C10

B7

C9

B8

llin polku
Victor Hartwa

Asunto Oy Helsingin Sitruuna
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3H + KT+S – 74 m2

PARVEKE
PARVEKE

Asunnot A1, B5

TERASSI
TERASSI
PIHA
PIHA

Alakerta

Yläkerta

PIHA
PIHA

3H + KT+S – 74 m2

TERASSI
TERASSI

PARVEKE

Asunnot C9, D13, E17

10

11

PIHA

PIHA

3-4H + KT+S – 77,5m

2

TERASSI

TERASSI

Asunnot C11, D15, E19

PARVEKE

Alakerta

3-4H + KT+S – 78,5m2

PARVEKE
PARVEKE

Asunnot A3, B7

TERASSI
TERASSI

12

Yläkerta

PARVEKE
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3-4H + KT+S – 86,5m2
Asunnot A4, B8

PIHA

PIHA

Alakerta

3-4H + KT+S – 87,5m

2

PIHA

PIHA

TERASSI

TERASSI

Yläkerta
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PARVEKE

PARVEKE

Asunnot C12, D16, E20

PARVEKE

PARVEKE

TERASSI
TERASSI
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3-4H + KT+S – 92m2

PARVEKEPARVEKE

Asunnot A2, B6

1. KERROS
1. KERROS

TERASSI TERASSI

Alakerta

PIHA
PIHA

4-5H + KT+S – 92,5m2

PIHA
PIHA

Yläkerta

TERASSI TERASSI

Asunnot C10, D14, E18

PARVEKE PARVEKE
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Tea-Mariian valmiilla
tyyleillä on helppo sisustaa
EasyIN -kodit viimeistellään aina laadukkailla kodinkoneilla ja sisustusmateriaaleilla, mutta kotisi tunnelman valitset Sinä. Onko Sinun kotisi tunnelmaltaan
eläväinen Amsterdam, tyylikäs Kööpenhamina vai
kodikas Tammisaari? Nämä kolme valmista sisustustyyliä EasyIN -kodeille on laatinut sisustussuunnittelija Tea-Mariia Pyykönen. Tea-Mariian suunnittelemilla raameilla saat varmasti tyylikkään kodin!
Sinulla on myös mahdollisuus muuttaa valmista sisustuskokonaisuutta omannäköiseksi,
mikäli näet tarpeelliseksi. Vaihtoehtoiset
materiaalit löydät helposti Nettikodista ja
valinnat teet samaisessa osoitteessa vaikka
omalta sohvaltasi!

18

Pääset tutustumaan
Tea-Mariian tyyleihin
tarkemmin seuraavalla
aukeamalla!
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Amsterdam

Tammisaari

Eläväinen Amsterdam on värimaailmaltaan rohkea,
mutta ehyt kokonaisuus. Tähän tyyliin sopii hienosti
niin erilaiset struktuurit kuin eri aikakausien huonekalut. Tämä värikäs kokonaisuus antaa raikkaat raamit rohkealle sisustajalle.

Kodikas Tammisaari on tunnelmaltaan hillitty ja
klassinen. Tyyli kestää aikaa ja mukautuu helposti
monenlaiseen makuun. Tammisaaressa on mukana
myös ripaus romantiikkaa, joka tekee tyylistä erityisen kodikkaan. Tämä tyyli on klassisen sisustajan
varma valinta.

Kööpenhamina
Tyylikäs Kööpenhamina on tällä hetkellä yksi suosituimmista sisustustyyleistä ja trendi, jota on helppo
päivittää. Vaikka tämä moderni sisustuskokonaisuus
on ajassa kiinni, on se myös hyvin ajaton neutraalin
värikarttansa ansiosta. Tämä kontrastinen tyyli on
trendeistä kiinnostuneen sisustajan valinta.

Suunnittelin tyylit ensisijaisesti
siten, että asukkaan on helppo
tuoda valitsemaansa tyyliin myös
omaa persoonaa mukaan. Rakensin jokaisen tyylin tarkkaan rajatun
värikartan ympärille. Ehyt väriperhe
pitää sisustuksen raamit kasassa ja
yhtenäinen ilme pysyy rikkoutumattomana asukkaan kalusteista ja
muista värivalinnoista huolimatta”,
kertoo Tea-Mariia.
Lue lisää ja lataa EasyIN –sisustusesite
osoitteessa: easyin.fi/sisustus
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Omaan, uuteen kotiin jopa
15 %:n omarahoitusosuudella
EasyIN –kodin myyntihinta on noin 30 % sen kokonaishinnasta.
Voit kuitenkin hankkia EasyIN –kodin jo 15 %:n omarahoitusosuudella ja hakea kumppanipankiltamme asuntolainaa kattamaan
myyntihinnasta puuttuvan osuuden. Loput asunnon kokonaishinnasta on yhtiölainaa, jota voit lyhentää osana yhtiövastiketta.
Yhtiölainassa on aluksi lyhennysvapaita vuosia.
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Tämän verran tarvitset omaa rahaa.

Velatonhinta

Myyntihinta

15% Säästöjä

Tarvittaessa voit hakea kumppanipankiltamme asuntolainaa kattamaan
loput myyntihinnasta.

15% Asuntolainaa
70%

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 asuntolainaa.
Kuukausierän
määrän keskustelet pankin kanssa.

Asuntolainan
korot

Asunto
-laina

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

Yhtiölainan
lyhennys

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

Hoitovastike

Asunto
-laina

Säästöön

Yhtiölainan
korot
Kulut

Säästöön
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Rakennustapaselostus
As Oy Helsingin Sitruuna
Kaup.osa:
Kortteli/Tontti:
Tontin pinta-ala:
Asuntoja:
Autopaikat:
Osoite:
Tontin omistus:

32 (Konala)
32033/31
4087 m2
20 kpl
21 kpl
Seltterikuja 8
00390 HELSINKI
Vuokra /
Lunastettavissa

PERUSTUKSET
Rakennukset perustetaan rakennesuunnitelmien
mukaisesti maanvaraisina ja osittain paalujen
varaan.

ALAPOHJAT JA VÄLIPOHJA
Rakennusten alapohjat toteutetaan maanvaraisina
sekä tuulettuvina rakennesuunnitelmien mukaan.

HUONEISTOPORTAAT
Kaksikerroksisen rivitalon huoneistoportaat ovat
tehdasvalmisteiset puuportaat.

JULKISIVUT
YLEISTÄ
Kohde muodostuu viidestä kaksitasoisesta rivitalosta. Jätekatos ja yhteistila ovat yhteiskäytössä
naapuriyhtiö Asunto Oy Helsingin Klementiinin
kanssa. Sitruunalla on yhdessä naapuriyhtiö Klementiinin kanssa oikeus käyttää Asunto Oy Helsingin Reissumiehen pesula ja pyykinkuivaustiloja.
Yhtiön väestönsuojatilat sijaitsevat rasiteoikeudella
viereisellä Asunto Oy Helsingin Reissumiehen kellaritilassa.
Viher- ja liikennealueet sekä jätehuoltopisteet
toteutetaan asema- ja pihapiirustuksen mukaisesti.
Asunto Oy Helsingin Sitruuna rakennetaan rakennuslupaa haettaessa voimassa olevien rakentamismääräysten mukaisesti.
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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 puurakenteisia.
Kevyet väliseinät ovat puu/teräsrankarakenteisia
levyväliseiniä. Pesuhuoneiden seinät vesieristetään.

IKKUNAT JA PARVEKEOVET

SISÄKATOT

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

Saunan, pesuhuoneen ja wc-tilojen katot ovat
puupaneelia. Sisäkatot ovat tasoitettuja tai maalattuja kipsilevykattoja.

OVET

KALUSTEET

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

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

TERASSIT

VARUSTEET

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

Ikkunoissa on valkoiset sälekaihtimet. Pesuhuoneissa ja wc-tiloissa on pyyhekoukut ja paperitelineet. Suihkutiloissa on lasisuihkuseinä.

LATTIAPÄÄLLYSTEET

KONEET JA LAITTEET

Keittiöissä, olohuoneissa, makuuhuoneissa ja vaatehuoneissa on laminaatti. Eteisissä, pesuhuoneissa, saunoissa ja wc-tiloissa on lattialaatoitus
suunnitelmien mukaisessa laajuudessa.

Kaikissa huoneistoissa on tasoon upotettava
keraaminen keittotaso ja kalusteisiin asennettava
erillisuuni. Kaikissa asunnoissa on astianpesukone,
varaus mikroaaltouunille ja kylmälaitteet suunnitelmien mukaisesti. Pesu- tai kodinhoitohuoneissa on
tilavaraus pyykinpesukoneille suunnitelmien mukaisesti. Saunoissa on sähkökiuas.

SISÄSEINÄT
Pesuhuoneiden kaikki seinät laatoitetaan, erillisen
WC:n kalusteseinä laatoitetaan kokonaan tai osittain. Pesuhuoneen ja saunan välissä on lasiseinä.
Keittiöiden kalustevälit laatoitetaan. Saunan seinät
ovat puupaneelia.

PIHA
Tontin yhteiset oleskelualueet, istutukset, nurmialueet ja pihakäytävät sekä pihan varusteet toteutetaan asemapiirustuksen ja/tai pihasuunnitelman
mukaisesti.
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TALOTEKNIIKKA
Asuinrakennukset liitetään kaukolämpöverkkoon.
Rakennuksissa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto erillisen suunnitelman mukaisesti. Yhtiö on
varustettu huoneistokohtaisella vedenmittauksella.
Jokaisessa asunnossa on koko huoneiston kattava
lattialämmitys.

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

MUUTA

Vantaalla 19.3.2018

Tämä selostus on laadittu ennakkomarkkinointivaiheessa ja myyjä varaa oikeuden muuttaa siinä
annettuja tietoja. Asuntokaupan sisältö ja ehdot

Kastelli-Talot Oy
EasyIN -aluerakentaminen
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Toteutimme unelman
laadukkaasta
pientalokodista,
joka on helppo
hankkia.

Ideasampo.fi

easyin.fi

