
Seulastentie 3, 00740 HELSINKI

HANKE - ESITTELY



Suutarilaan, Siltamäen pientaloalueelle, nousee kolme tyylikästä kahteen kerrokseen 

rakennettavaa 107m2:n omakotitaloa.  Avarat perheelle suunnatut kodit on varustettu 

tehoneliöin ja suunniteltu eritoten silmällä pitäen arjen sujuvuutta. Näihin neljällä 

makuuhuoneella varustettuihin huoneistoihin mahtuu mukavasti isompikin perhe.

Olohuoneeseen tulvii luonnonvaloa suurista ikkunoista ja aurinkoisina kesäpäivinä etelään 

avautuvalle terassille paistaa aurinko koko päivän. Kodinhoitohuone sijaitsee yläkerrassa 

ja siitä on kätevästi suora kulku kylpyhuoneeseen ja saunaan. Asunnossa on runsaasti 

kaappitilaa sekä erillinen lämmin varasto/tekninen tila. 

Nämä modernit ja käytännölliset kodit ovat hyvien liikenneyhteyksien ja palvelujen 

äärellä. Sijainti on loistava niin liikunnalliselle perheelle kuin mukavuutta kaipaaville, 

aluetta ympäröivän luonnon moninaisuus on omiaan inspiroimaan ulkoiluun ja liikuntaan. 

Suutarila kuuluu historiallisen Helsingin keskusalueisiin ja alueella luonto onkin vanhalle 

kaupunginosalle tyypillisesti vehreä ja rehevä.  

Tietoa kohteesta



Suutarila on loistavien liikenneyhteyksien varrella ja lähellä 
arkipäivän palveluita. 

Bussipysäkki   160 m kävellen  2 min

Alepa Siltamäki   300 m kävellen 4 min
Kauppakeskus Jumbo  6,5 km autolla 9 min
  
Päiväkoti Himmeli   850 m kävellen 11 min
Päiväkoti Vaskiniitty   850 m kävellen 10 min

Suutarilan ala-aste   350 m kävellen  4 min
Suutarilankylän koulu  750 m kävellen  9 min
Siltamäen ala-asteen koulu  800 m pyörällä  10 min

Tuusulanväylä   3 km autolla 5 min
Kehä I    5,7 km autolla 8 min
Kehä III    2,5 km autolla 5 min

Helsinki-Vantaan lentoasema  7,6 km autolla 10 min 
Helsingin rautatieasema  15,3 km autolla 28 min
     bussilla/junalla  37 min
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Sijainti



Tontin pinta-ala
Tontin omistus
Asuntojen lukumäärä

Kerrosala yht.
Kerrosala, US250 yht.
Huoneistoala yht.

Huoneistoalaan kuulu-
matonta varastotilaa yht.

Autopaikat

Laajuustiedot

1511 m2

Vuokra
3 kpl

134,0 m2

125,0 m2

107,0 m2

4,0 m2

Kuusi avopaikkaa



Asemapiirros
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 8,0 m2

 PH
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Pohjapiirros - Talot A-C 
107,0 m²

5H + KT + S + KHH + WC 

1. Kerros 2. Kerros





Yleistä     Helsingin Suutarilan Siltamäkeen kortteliin 40 011, tontille 3, rakennetaan kolme 107,0 m² omakotitaloa.
   Tontti on vuokrattu Pääkaupunkiseudun Tonttirahasto Ky:ltä. Kohteen osoite on Seulastentie 3, 00740 Helsinki.

Asemakaava   Tontilla on lainvoimainen asemakaava. Lisätietoja kaavoituksesta saa Helsingin kaupungilta puh. (09) 310 1691.

Rakenteet:
Perustukset ja alapohja    Rakennusten alapohjat ovat tuulettuvia. Paikalla valetut betonisokkelit ovat kantavia ja paalutettuja.

Runko      Ulkoseinät, huoneistojen väliset seinät ja yläpohja ovat puurakenteisia.

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

Katot      Huoneiden katot ovat tasoitettuja. 2.kerroksen märkätilojen ja saunan katot ovat puupaneelista.

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.

Paikoitus      Asuntojen hallintaan tulee kullekin yksi katettu autopaikka.

Pihat      Pihat toteutetaan pihasuunnitelman mukaisesti. 

Huomautus:
Tämän esitteen tiedot perustuvat  helmikuun 2020 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.

Rakennustapaselostus



Suuntaa-antava havainnekuva



Kunnianhimonamme on rakentaa järkeviä 
asuntoja, jotka valitaan tunteella. 

Koti järjellä ja tunteella.

Casa-Talo Oy
Y-tunnus 2664254-6

www.casatalo.fi


