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Paloheinän pientaloalueelle, aivan Pakilan rajamaille, nousee kaksi 68m2 :n yksitasoista 
paritaloasuntoa. Sijainti on mitä parhain, rauhallisen, päättyvän tien varrelle asettuva tontti 
lukeutuu Paloheinän idyllisimpiin. Tien päässä on käynti suoraan keskuspuistoon ja sen 
kattaville ulkoilureiteille.

Nämä kompaktit perheasunnot ovat tilaratkaisuiltaan selkeitä ja valoisia. Avoin oleskelu- ja 
ruokailutila  tekee perheen yhteisestä ajanvietosta vaivatonta ja käynti terassille ja pihamaalle 
avautuu olohuoneesta.  Kesäisin omalla terassilla pääsee nauttimaan lempeästä ilta-
auringosta joka siintää keskuspuiston vehreän latvuston takaa. Lapsiperheen mutkattoman 
arjen takaa kohteen sijainti rauhallisella oma-kotialueella monipuolisten palveluiden 
löytyessä kivenheiton päästä asunnosta. Alueella on useita päiväkoteja, kouluja ja 
harrastusmahdollisuuksia. Huoneistossa on reilusti säilytystilaa sekä erillinen lämmin varasto/
tekninen tila. Asunnon avoin pohjaratkaisu soveltuu hyvin myös liikuntaesteiselle.

Arvioitu valmistuminen on keväällä 2021.

Tietoa kohteesta



Pakila on hyvien liikenneyhteyksien varrella ja lähellä 
arkipäivän palveluita. 

Bussipysäkki, lähin   550 m kävellen  6 min
Bussilinjat  66, 66K, 63

Tuusulanväylä   2,4 km autolla 6 min
Kehä I    1,3 km autolla 3 min
Kehä III    8 km autolla 9 min

Helsinki-Vantaan lentoasema  11,7 km autolla 12 min 
Helsingin rautatieasema  11,8 km autolla 23 min

Alepa Paloheinä   450 m kävellen 5 min
S-Market Pakila   1,3 m pyörällä 5 min
Kauppakeskus Kaari  4,5 km autolla 9 min

Paloheinän terveysasema  1,7 km pyörällä 6 min
  
Päiväkoti Pikkusuo   270 m kävellen 3 min
Päiväkoti Havukka   1,4 km pyörällä 5 min

Pakilan ala-asteen koulu  1,4 km pyörällä 5 min
Paloheinän ala-asteen koulu  1,5 km pyörällä 5 min
Pakilan yläaste   1 km pyörällä  4 min
 

Karttatiedot: © Google 2020

Sijainti



Tontin pinta-ala
Tontin omistus
Asuntojen lukumäärä

Kerrosala yht.
Kerrosala, US250 yht.
Huoneistoala yht.

Huoneistoalaan kuulu-
matonta varastotilaa yht.

Autopaikat

Laajuustiedot

545 m2

Vuokra
2 kpl

168,0 m2

164,0 m2

68,0 m2

5,0 m2

Kaksi avopaikkaa
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Pohjapiirros  as. 1 ja 2
68,0 m²
3H + KT + S

Kuvituskuva vastaavasta kohteesta



Kuvituskuva vastaavasta kohteesta



Yleistä     Helsingin Paloheinään kortteliin 35001, tontille 13, rakennetaan kaksi 68,0m2 huoneistoa. Tontti on vuokrattu Pääkaupunkiseudun  
   Tonttirahasto Ky:ltä. Kohteen osoite on Kivimäentie 42A, 00670 Helsinki

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

Rakenteet:
Perustukset ja alapohja    Rakennus perustetaan maanvaraisten betonisokkeleiden ja maanvaraisen betonilaatan varaan.

Runko      Ulkoseinät, väliseinät ja yläpohja ovat puurakenteisia

Vesikatto     Vesikaton materiaalina käytetään lukkosaumapeltikatetta ja muodoltaan ne ovat epäsymmetrisiä harjakattoja.

Väliseinät      Huoneiden kevyet väliseinät ovat puurakenteisia kipsilevyseiniä.

Ikkunat      Ikkunat ovat kolmilasisia puurakenteisia ikkunoita, joiden ulkopuolen verhous on alumiinia. Oleskelutilojen suuret ikkunat ovat   
   kiinteitä ikkunoita.

Ovet      Talojen ulko-ovet ovat lämpöeristettyjä ovia. Terassin ovet ovat ikkunaovia. Sisäovet ovat laakaovia.

Lattia       Asuntojen lattiat ovat parkettia. Eteisessä ja kosteissa tiloissa lattiat ovat keraamista laattaa.

Seinäpäällysteet     Kuivissa tiloissa seinät ovat tasoitettuja ja maalattuja. Märkä tiloissa seinät ovat laatoitettuja. Sauna on paneloitu.

Katot      Huoneiden katot ovat tasoitettuja ja maalattuja. Märkätilojen ja saunan katot ovat puupaneloista.

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. Lämmitysjärjestelmä on vesikiertoinen lattialämmitys poistoilmalämpö  
   pumpulla. Asuntokohtaiset vesi- ja sähkömittarit sekä lämmöntalteenotolla varustettu koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto.   
   Energiatehokkuusluokka B (2018).

Järjestelmät     Asunnot liitetään sähkölaitoksen jakeluverkkoon. Asunnot varustetaan yleiskaapelointiverkolla.

Varastotilat     Molemmilla asunnolla on lämmin tekninen- / varastotila.

Paikoitus      Molemmilla asunnolla on kaksi avointa autopaikkaa.

Pihat      Pihat toteutetaan pihasuunnitelman mukaisesti.

Rakennustapaselostus

Huomautus:
Tämän esitteen tiedot perustuvat  maaliskuun 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.





Kunnianhimonamme on rakentaa järkeviä 
asuntoja, jotka valitaan tunteella. 

Koti järjellä ja tunteella.

Joona Uljas
040 771 5580

joona.uljas@casatalo.fi


