Paritalot Keltanotie 11 I HELSINKI
ESITE

Tietoa kohteesta
Helsingin Vartiokylään, loistavien kulkuyhteyksien, palveluiden ja virkistysmahdollisuuksien äärelle
rakennetaan kaksi paritaloa, osoitteeseen Keltanotie 11.
Asunnot ovat kaksikerroksisia, pohjaratkaisultaan avaria ja toimivia, huoneiston pinta-ala on 85,5 m².
Maantasolla olevasta 1.kerroksesta löytyy eteinen, wc, makuuhuone sekä moderni avara olohuonekeittotila-ruokailutila. Asuntokohtaisella katetulla 15 m² terassilla on 7,5 m² alueella lasitusvaraus.
Tekninen tila sijaitsee lämpimässä varastossa asunnon sisäänkäynnin yhteydessä.
2.kerroksesta löytyy kaksi makuuhuonetta, joista toisen yhteydessä vaatehuone.
Kerroksessa on tilava kahden suihkun pesutila, löylyhuone sekä kodinhoitohuone.
Asunnoissa on kattava varustelu ja mm. erillinen kodinhoitohuone varmistaa arjen toimivuuden.
Integroidut kodinkoneet luovat viimeistellyn vaikutelman moderniin keittiöön.
Vesikiertoinen lattialämmitys antaa miellyttävän tasaisen lämmönjakautumisen.
Avoimia autopaikkoja on yhteensä 5kpl, yksi per asunto sekä vieraspaikka.
Piha-alueelle on varattu hyvin tilaa polkupyörille.
Kohteen arvioitu valmistuminen on 08/2019.

Taiteilijan näkemys.

Sijainti
Kohteen mikrosijainti on loistava, kävelyetäisyydellä on paljon
kauppoja ja palveluita sekä virkistysalueita ja tekonurmi- ja
tenniskenttä.
Itäkeskus Helsinki …….……….. 700 m

9 min kävellen

Bussipysäkki, lähin ……............. 200m
1 min kävellen
Bussi linjat 95, 95N, 97, 805, 93, 93K, 841, 841N, 54, 554, 561
Puotilan metroasema ………… 500 m
6 min kävellen

Karttatiedot: © Google 2018

Botby Grundskola …….………..450 m
Vartiokylän ala-aste …….……...650 m
Vartiokylän yläaste …….……… 600 m

6 min kävellen
9 min kävellen
8 min kävellen

Päiväkoti …….……………...….. 1,5 km

18 min kävellen

Kehä I …….…………………….. 1 km
Kehä III …….………………..….. 4,5 km
Helsinki-Vantaan Lentoasema ..19,5 km
Helsingin rautatieasema ………11,5 km

3 min autolla
7 min autolla
18 min autolla
19 min autolla

Laajuustiedot
Tontin pinta-ala …….………………… 919 m²
Rakennusoikeus …….……………....…400 kem
Rakennusoikeus varastoille ………… 26 kem
Tontin omistus …….……………..…… vuokra /
Pääkaupunkiseudun
Tonttirahasto Ky
Asuntojen lukumäärä …………………4 kpl
Huoneistoala / asunto …………..…… 85,5 m²
Autopaikat, avopaikka…….…..……… 5 kpl
Lämmitysmuoto…….………………… sähkö
Varastot …….………………..…………huoneistokohtaiset

Huoneistoluettelo
Nro

m²

Huoneisto

A1
A2
B3
B4

85,5
85,5
85,5
85,5

4H + KT + S
4H + KT + S
4H + KT + S
4H + KT + S

Pohjakuva 1.krs A1, B3
Maantasolla olevasta 1.kerroksesta löytyy eteinen, wc, makuuhuone sekä moderni avara olohuone-keittotila-ruokailutila.
Katetulla 15 m² terassilla on 7,5 m² alueella lasitusvaraus.
Tekninen tila sijaitsee lämpimässä varastossa sisäänkäynnin
yhteydessä.

85,5 m²
4H + KT + S

Pohjakuva 2.krs A1, B3
2.kerroksesta löytyy kaksi makuuhuonetta, joista toisen
yhteydessä vaatehuone. Kerroksessa on tilava kahden suihkun
pesutila, löylyhuone sekä kodinhoitohuone.

85,5 m²
4H + KT + S

Pohjakuva 1.krs A2, B4
Maantasolla olevasta 1.kerroksesta löytyy eteinen, wc, makuuhuone sekä moderni avara olohuone-keittotila-ruokailutila.
Katetulla 15 m² terassilla on 7,5 m² alueella lasitusvaraus.
Tekninen tila sijaitsee lämpimässä varastossa sisäänkäynnin
yhteydessä.

85,5 m²
4H + KT + S

Pohjakuva 2.krs A2, B4
2.kerroksesta löytyy kaksi makuuhuonetta, joista toisen
yhteydessä vaatehuone. Kerroksessa on tilava kahden suihkun
pesutila, löylyhuone sekä kodinhoitohuone.

85,5 m²
4H + KT + S

Rakennustapaselostus - Paritalot
Yleistä …………………………... Paritalot Keltanotie 11, rakennetaan Helsingin Vartiokylään kortteliin 89, tontille 5, joka on vuokrattu Pääkaupunkiseudun
Tonttirahasto Ky:ltä. Kahdessa paritalossa on yhteensä neljä 85,5 m² asuntoa. Kohteen osoite on Keltanotie 11, 00900 Helsinki.
Asemakaava …………………… Tontilla on lainvoimainen asemakaava. Lisätietoja kaavoituksesta saa Helsingin kaupungilta puh. (09) 310 1691.

Rakenteet:
Perustukset ja alapohja …..…… Tuulettuva alapohja. Betonisokkelit valetaan paikan päällä.
Runko …………………………... Ulkoseinät, huoneistojen väliset seinät ja yläpohja ovat puurakenteisia.
Vesikatto ……………..……….... Vesikaton materiaalina käytetään peltiä ja se on muodoltaan epäsymmetrinen harja.
Väliseinät …………….……….... Huoneiden kevyet väliseinät ovat kipsilevyväliseiniä.
Ikkunat …………….……...….... Asuntojen ikkunat ovat kolminkertaisia puurakenteisia ikkunoita, joiden ulkopuolen verhous on alumiinia.
Ovet …………….……….…….... Asuntojen ulko-ovet ovat lämpöeristettyjä ovia. Terassiovet ovat ikkunaovia. Sisäovet ovat laakaovia.
Lattia …………….……...…….... Asuntojen lattiat ovat parkettia. Keittiössä, eteisessä ja märkätiloissa lattiat ovat keraamista laattaa. Varaston lattiaan epoksimaali.
Seinäpäällysteet ……….…….... Kuivissa tiloissa seinät ovat tasoitettuja ja maalattuja. Märkätiloissa seinät ovat laatoitettuja. Löylyhuone paneloitu.
Katot …………….…………….... Huoneiden katot ovat ruiskutasoitettuja. 2.kerroksen märkätilojen ja saunan katot ovat puupaneelista.
Terassit ja parvekkeet ….……... Terassit rakennetaan painekyllästetystä puusta, terassilla osittainen lasitusvaraus.
Kalusteet …………….………..... Kiintokalusteet ovat tehdasvalmisteisia kalusteita.
Kodinkoneet …………….…… Asunnot sisältävät jääkaapin, pakastimen, astianpesukoneen, kalusteisiin sijoitetut erillisuunin, mikroaaltouunin, liesitason ja liesituulettimen.
Ilmanvaihto, lämmitys ja vesi … Kiinteistö liitetään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon. Lämmitysjärjestelmänä on vesikiertoinen lattialämmitys poistoilmalämpöpumpulla.
Asunnot varustetaan asuntokohtaisilla vesi- ja sähkömittareilla.
Järjestelmät …………….….... Kiinteistö liitetään sähkölaitoksen jakeluverkkoon. Kiinteistö varustetaan yleiskaapelointiverkolla.
Varastotilat ………………...….... Jokaisella asunnolla on lämmin tekninen-/ varastotila.
Paikoitus …………….………..... Huoneistojen hallintaan tulee kullekin yksi autopaikka, lisäksi yksi yhteinen vieraspaikka.
Pihat …………….…………….... Pihat toteutetaan pihasuunnitelman mukaisesti.

Huomautus
Tämän esitteen tiedot perustuvat syyskuun 2018 tilanteeseen. Ostajan on tutustuttava lopullisiin myyntiasiakirjoihin kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä. Kohteen rakenteita ja materiaaleja voidaan
perustajaurakoitsijan toimesta vaihtaa toisiin samanarvoisiin. Alakatot ja koteloinnit saattavat poiketa myyntiesitteestä tekniikan vaatimien tilavarausten vuoksi.
Havainnekuvat myyntiaineistossa ovat taiteilijan näkemyksiä ja saattavat poiketa toteutuneesta.

Casa-Talo
Kunnianhimomme on rakentaa järkeviä
asuntoja, jotka valitaan tunteella.

Koti järjellä ja tunteella.

Juho Jussila
040 772 0150
juho.jussila@casatalo.fi

Casa-Talo Oy
Nuolitie 2 A 8, 01740 Vantaa
Y-tunnus 2664254-6
www.casatalot.fi

