
ESITE     -     KIHOKKITIE 4  JA  PUNALATVANTIE 3, 01350 VANTAA

KIHOKKITIEN PARITALOT  I  VANTAA



Tietoa kohteesta
Vantaan Simonlaakson Suurmetsään / Puistolaan jaettavalle tontille osoitteilla 
Kihokkitie 4 sekä Punalatvantie 3, 01350 Vantaa, rakennetaan kaksi erillistalon omaista paritaloa, 
neljä 106,0 m²  huoneistoa. 

Kohde sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella vehreällä pientaloalueella, läheltä löytyy kaikki arkipäivän 
palvelut; päiväkoteja, koulut, sekä lähikauppa. Tikkurilaan on matkaa 3km. Vieressä olevat kentät ja 
Simonkallionpuisto tarjoavat hyvät ulkoliikuntamahdollisuudet ympärivuoden.

Yhteen tasoon rakennetaan toimiva perhekoti. Kolme makuuhuonetta sekä avara olohuone-keittotila-
ruokailutila, josta on mahdollista erottaa neljäs makuuhuone tai vaikka kirjasto. Olohuoneesta sekä 
erillisestä kodinhoitohuoneesta on käynti omalle osittain katetulle terassille. Tilava sauna, kylpyhuone 
kahdella suihkulla sekä erillinen wc. Lämpimään varastoon on käynti sekä sisä- että ulkokautta ja 
paritalojen välissä on yhteinen polkupyöräkatos.

Laadukkaat kodinkoneet ja pintamateriaalit sekä vesikiertoinen lattialämmitys ja koneellinen tulo- ja 
poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla takaavat täydellisen asumismukavuuden. 

Kohteen arvioitu valmistuminen on alkuvuodesta 2020.

Tietoa kohteesta
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Sijainti
Bussipysäkki, lähin     210 m 3 min kävellen
Bussilinjat  623, 623B, 624, 624N, 574, 618, 631, 724N

Hiekkaharjun asema   2,2 km 28 min kävellen
Lähijunat  I, K, N, P, T

Kallioimarteen päiväkoti   700 m 9 min kävellen
Ryhmäperhepäiväkoti Fantti   700 m 9 min kävellen
Simonmetsän päiväkoti   800 m 11 min kävellen
Linnean päiväkoti    900 m 12 min kävellen
Leinikin päiväkoti    900 m 12 min kävellen
Ryhmäperhepäivähoito Tammenkolo  1,1 km 14 min kävellen
Malminiityn päiväkoti   1,3 km 16 min kävellen

Simonkallion koulu    350 m 5 min kävellen
Simonkylän koulu     1,5 km 20 min kävellen

Simonkallionkoulun koripallo-, hiekka- ja 
luistelukenttä     280 m 4 min kävellen
Simonlaakson yhdyslatu    300 m 4 min kävellen
Kallioimarteenpuiston lentopallokenttä    600 m 7 min kävellen
Lemmikkipuiston hiekka- ja luistelukenttä 800 m 11 min kävellen
Hiekkaharjun nuorisotila ja skeittipuisto 900 m 12 min kävellen
Tikkurilan Urheilupuisto ja uimahalli  1,6 km 20 min kävellen

Maitikkapuiston koira-aitaus    600 m 7 min kävellen
Möskärin Koirapuisto   1,1 km 14 min kävellen

Kansalaistoiminnankeskus Leinikki  850 m 11 min kävellen

Tikkurilan neuvola    2,3km 6 min autolla
Tikkurilan sosiaali- ja terveysasema  2,7km 7 min autolla

K-Market Simonkallio   450 m 6 min kävellen

Helsingin rautatieasema        40 min julkisilla

Tuusulanväylä        3,0 km     6 min autolla
Kehä I         10 km     11 min autolla
Kehä III               3,7 km     9 min autolla

Helsinki-Vantaan lentoasema        5,8 km     10 min autolla 



Laajuustiedot
Kihokkitie 4, tontin pinta-ala  705 m2 
Punalatvantie 3, tontin pinta-ala  705 m2

Tontin omistus    Pääkaupunkiseudun Tonttirahasto Ky
Asuntojen lukumäärä    4 kpl
Huoneistoala/asunto     106,0 m2 
Autopaikat     2 avopaikkaa / huoneisto.
Lämmitysmuoto    Vesikiertoinen lattialämmitys.
Varasto    Lämmintä varastotilaa  5 m2 / huoneisto.

Asemapiirros



HuoneistoluetteloHuoneistoluettelo

Suuntaa-antava havainnekuva / taiteilijan näkemys

Kihokkitie 4 A  106,0 m2 4-5H + KT + WC + S + KHH     
Kihokkitie 4 B  106,0 m2 4-5H + KT + WC + S + KHH 
   
Punalatvantie 3 A  106,0 m2 4-5H + KT + WC + S + KHH
Punalatvantie 3 B  106,0 m2 4-5H + KT + WC + S + KHH
    



Suuntaa-antava havainnekuva / taiteilijan näkemys



Suuntaa-antava havainnekuva / taiteilijan näkemys



Pohjakuva 106,0 m²
4-5H + KT  + WC + S + KHH

     Kihokkitie 4 A  
Yhteen tasoon rakennetaan toimiva perhekoti. Kolme makuuhuonetta 

sekä avara olohuone-keittotila-ruokailutila, josta on mahdollista erottaa 

neljäs makuuhuone tai  vaikka kirjasto. Olohuoneesta sekä erillisestä 

kodinhoitohuoneesta on käynti omalle osittain katetulle terassille. 

Lämpimään varastoon on käynti sekä sisä- että ulkokautta ja paritalojen 

välissä on yhteinen polkupyöräkatos.



Pohjakuva 106,0 m²
4-5H + KT  + WC + S + KHH

       Kihokkitie 4 B
Yhteen tasoon rakennetaan toimiva perhekoti. Kolme makuuhuonetta 

sekä avara olohuone-keittotila-ruokailutila, josta on mahdollista erottaa 

neljäs makuuhuone tai  vaikka kirjasto. Olohuoneesta sekä erillisestä 

kodinhoitohuoneesta on käynti omalle osittain katetulle terassille. 

Lämpimään varastoon on käynti sekä sisä- että ulkokautta ja paritalojen 

välissä on yhteinen polkupyöräkatos.



Pohjakuva 106,0 m²
4-5H + KT  + WC + S + KHH

     Punalatvantie 3 A
Yhteen tasoon rakennetaan toimiva perhekoti. Kolme makuuhuonetta 

sekä avara olohuone-keittotila-ruokailutila, josta on mahdollista erottaa 

neljäs makuuhuone tai  vaikka kirjasto. Olohuoneesta sekä erillisestä 

kodinhoitohuoneesta on käynti omalle osittain katetulle terassille. 

Lämpimään varastoon on käynti sekä sisä- että ulkokautta ja paritalojen 

välissä on yhteinen polkupyöräkatos.



Pohjakuva 106,0 m²
4-5H + KT  + WC + S + KHH

       Punalatvantie 3 B  
Yhteen tasoon rakennetaan toimiva perhekoti. Kolme makuuhuonetta 

sekä avara olohuone-keittotila-ruokailutila, josta on mahdollista erottaa 

neljäs makuuhuone tai  vaikka kirjasto. Olohuoneesta sekä erillisestä 

kodinhoitohuoneesta on käynti omalle osittain katetulle terassille. 

Lämpimään varastoon on käynti sekä sisä- että ulkokautta ja paritalojen 

välissä on yhteinen polkupyöräkatos.



Rakennustapaselostus
Yleistä     Vantaan Simonlaakson Suurmetsään / Puistolaan kortteliin 41029, jaettavalle tontille 8, rakennetaan kahteen paritaloon neljä 
   106,0 m²  huoneistoa. Tontti on vuokrattu Pääkaupunkiseudun Tonttirahasto Ky.ltä.  Kohteen osoite on Kihokkitie 4, 01350 Vantaa  
   sekä Punalatvantie 3, 01350 Vantaa.

Asemakaava   Tontilla on lainvoimainen asemakaava.  
   Lisätietoja kaavoituksesta saa Vantaan kaupungilta puh. (09) 8392 2242.

Rakenteet:
Perustukset ja alapohja    Asuinrakennusten alapohjat ovat maavaraisia laattoja. Betonisokkelit valetaan paikan päällä.

Runko      Ulkoseinät, huoneistojen väliset seinät ja yläpohja ovat puurakenteisia.

Vesikatto     Vesikaton materiaalina käytetään peltiä ja se on muodoltaan pulpetti. 
Väliseinät      Huoneiden kevyet väliseinät ovat kipsilevyväliseiniä.
Ikkunat      Asuntojen ikkunat ovat kolminkertaisia puurakenteisia ikkunoita, joiden ulkopuolen verhous on alumiinia.
   Oleskelutilan isot ikkunat ovat kiinteitä ikkunoita. 
Ovet      Asuntojen ulko-ovet ovat lämpöeristettyjä ovia. Terassiovet ovat ikkunaovia. Sisäovet ovat laakaovia. 
Lattia       Asuntojen lattiat ovat parkettia. Eteisessä ja märkätiloissa lattiat ovat keraamista laattaa.
Seinäpäällysteet     Kuivissa tiloissa seinät ovat tasoitettuja ja maalattuja. Märkätiloissa seinät ovat laatoitettuja. Löylyhuone on paneloitu.

Katot      Huoneiden katot ovat ruiskutasoitettuja. Kylpyhuoneen ja saunan katot ovat puupaneelista. 
   Alaslasketut katot tasoitetut ja maalatut.

Terassit ja parvekkeet     Terassit rakennetaan painekyllästetystä puusta.

Kalusteet      Kiintokalusteet ovat tehdasvalmisteisia kalusteita.
Kodinkoneet     Asunnot sisältävät jääkaapin, pakastimen, astianpesukoneen, kalusteisiin sijoitetut erillisuunin, 
   mikroaaltouunin, liesitason ja liesituulettimen.

Ilmanvaihto, lämmitys ja vesi    Asunnot liitetään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon. Lämmitysjärjestelmänä on vesikiertoinen lattialämmitys 
   poistoilmalämpöpumpulla. Asuntokohtaiset vesi- ja sähkömittarit sekä lämmöntalteenotolla varustettu koneellinen 
   tulo- ja poistoilmanvaihto. Energiatehokkuusluokka B (2018).

Järjestelmät     Asunnot liitetään sähkölaitoksen jakeluverkkoon. Asunnot varustetaan yleiskaapelointiverkolla.
Varastotilat     Jokaisella asunnolla on lämmin tekninen-/ varastotila. Lisäksi paritalojen välissä on yhteinen pyöräkatos.

Paikoitus      Asuntojen hallintaan tulee kullekin kaksi autopaikkaa.

Pihat      Pihat toteutetaan pihasuunnitelman mukaisesti. 

Huomautus
Tämän esitteen tiedot perustuvat  lokakuun 2019  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
Kunnianhimonamme on rakentaa järkeviä 

asuntoja, jotka valitaan tunteella. 

Koti järjellä ja tunteella.

Casa-Talo Oy
Uutistie 3 C, 01770 Vantaa

Y-tunnus 2664254-6
www.casatalo.fi

Juho Jussila
040 772 0150

juho.jussila@casatalo.fi


