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S I K L A PA T T E R N S

Diagonal Stripes

Diagonal Stripes

Dots 1

Dots 1

Dots 2

Dots 2

TÄMÄ ON MINUN KOTINI

”

Aamun ensimmäiset auringonsäteet herättävät minut hiljalleen. Ne kurkkivat juuri
lehteen puhjenneiden koivunoksien välistä. Makuuhuoneen ikkunasta välkehtii meri.
Koti merimaisemissa on ollut haaveenani aina, ja viimein haaveeni on toteutunut.
Lokitkin ovat heränneet aamuun. Jokohan niillä on poikasia, mietin itsekseni peiton alla.
Nousen ylös sängystä ja lasken jalkani lämpimälle lattialle. Ikkunasta näen purjeveneen
lipuvan kauempana merellä. Avaan oven parvekkeelle ja astun lämpimän merituulen
halattavaksi. Toinen haaveeni, parveke makuuhuoneessa, on sekin nyt totta.

Kuljetan kättäni rosoista seinää pitkin. Aurinko on lämmittänyt tummat tiilet ihanan
lämpimiksi. Nojaan seinään, suljen silmäni ja hengitän syvään. Tulkoon meren tuiverrus
tai myrsky, me talon kanssa seisomme vankasti omilla jaloillamme.
Olen onnellinen ja kiitollinen.
Dots 3

Tämä on minun kotini.

Dots 3

Asunto Oy Helsingin Furuborgin Aava

3

HANKETIEDOT
Osoite:			Huvilavahdinkuja 4
Talotyyppi: 		
Pari- ja erillistalo
Asuntotyypit: 		
3h + k + s, 4h + k + s
Asuntojen määrä
4+2
Koot:			
85,0 - 95,0 m²
Sikla rakentaa Ramsinrannan merimaisemiin upean
taloyhtiön – Asunto Oy Helsingin Furuborgin Aavan.
Asunto Oy Helsingin Furuborgin Aavaan kuuluu
kaksi paritaloa ja kaksi erillistaloa. Yhtiö rakentuu
ainutlaatuiselle paikalle vain kivenheiton päähän
meren rannasta.
Modernit Aavan kodit kylpevät luonnonvalossa.
Asunnoissa on suuret, lattiaan saakka yltävät ikkunat
ja avarapohjaisissa kodeissa valo kulkee kauniisti
läpi asunnon.
Lämmitysmuotona Aavassa on kaukolämpö ja kodit
on varustettu vesikiertoisella lattialämmityksellä.
Pattereita asunnoissa ei siis tarvita, mikä helpottaa
sisustuksen suunnittelua.
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ASUNNOT
Asunto Oy Helsingin Furuborgin Aava (paritalo)

Dots 1

Asunto-		
tyyppi		

koko m²

kpl

4h + k + s
4h +k + s

85,0		
95,0		

2
2		

S I K L A PA T T E R N S

Asunto Oy Helsingin Furuborgin Aava (erillistalo)

Diagonal Stripes

Dots 2

Asunto-		
tyyppi		

koko m²

kpl

3h + k + s
4h +k + s

87,5		
94,5		

1
1

Dots 1

Dots 3

Dots 2

Dots 3
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S I K L A PA T T E R N S

RAMSINRANTA

Diagonal Stripes
Dots 1

SIJAINTI

Dots 1

Dots 2

Kun pääsee keskelle Ramsinrannan rauhaa, on vaikea uskoa olevansa vain 15 minuutin
metromatkan päässä Helsingin keskustasta ja viiden minuutin automatkan päässä
Kehä I:ltä. Kodit maisemallisesti ja historiallisesti merkittävällä alueella ovat erittäin
suosittuja, sillä kaupungin kaavamuutosten myötä Ramsinrannasta muodostuu
aivan uudenlainen, merellinen ja moderni asuinalue. Ramsinranta kehittyy juuri nyt
valtavin loikkauksin, ja esimerkiksi julkiset kulkuyhteydet paranevat entisestään alueen
rakentamisen yhteydessä.
Ramsinrannan upeat lenkkeilymaastot alkavat heti kotiovelta ja Aurinkolahti
aktiviteetteineen sijaitsee vain muutaman kilometrin päässä. Aurinkolahteen
lenkkeillessä löytyy matkan varrelta useita merenrantakahviloita,
joissa levähtää ja
Dots 2
nauttia maisemista. Kallahden uimaranta ja suuret luonnonsuojelualueet sijaitsevat
myös aivan alueen lähituntumassa. Tekisikö mielesi melomaan, retkeilemään vai
uimaan? Ramsinrannassa kaikki nämä elämän eliksiirit ovat käden ulottuvilla.
Tervetuloa Ramsinrantaan!

Koulut

Bussi 0,2 km

Päiväkodit

Metro 1,6 km

Hotelli Rantapuisto

Vuosaaren satama 4,5 km

Kulttuurikeskus Sofia

Lentokenttä 21 km

Itis 3,9 km

Vuosaari Golf 3,9 km

Redi 10,8 km

Jääkiekko 0,5 km

K-Market 2,0 km

Jalkapallo 0,5 km

S-Market 1,4 km

Kuntosali 0,2 km

Dots 3

Vuosaaren uimahalli 2,3 km
Dots 3
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HYVINVOINTIA JA DESIGNIA

”

Mä sitten rakastan Paola Suhosta! Kaisa hihkaisee innoissaan vetäessään
huuliinsa viimeiset vedot kirkkaan punaista huulipunaa. Itse olen vasta pukemassa
edustuskelpoisia vaatteita ylleni. Olemme lähdössä läheisen design-hotellin järjestämille
kulttuurifestivaaleille, joiden vetonaulana on itse Paola Suhonen. Pääsemme
ihastelemaan taidetta, designia ja syömään hyvin. Hei mullahan on yksi Ivana Helsingin
mekko, haluutko kokeilla sitä, ehdotan Kaisalle. Ostin sen itselleni pari vuotta sitten
lahjaksi, kun sain pienen ylläribonuksen töistä.
Olen jo aiemmin ehtinyt käydä tutustumassa alueen kulttuurikeskukseen, mutta hotellin
tarjonta on minulle vielä uutta. Hyvinvointia ja estetiikkaa he lupaavat. Toivottavasti
ilta ja festivaalit ovat kaiken odotuksen arvoisia. Ainakin ulospäin paikka näyttää
mielenkiintoiselta ja illan ohjelma lupaavalta.
Mitä sä haluaisit syödä, Kaisa huutaa minulle alakertaan. Haaveenamme on nauttia lasit
kuohuvaa ja illallinen hotellin ravintolassa. Onneksi muistimme tehdä pöytävarauksen,
sillä ihmisiä saattaa Suhosen vuoksi tänään olla liikkeellä. En mä vielä oikein tiedä, kalaa
ehkä, huudan Kaisalle takaisin. En malttaisi enää odottaa, nälkä kurnii jo vatsassani.
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S I K L A PA T T E R N S

ASUNTO OY HELSINGIN
FURUBORGIN AAVA

Diagonal Stripes
Dots 2

ASEMAPIIRROS
As Oy Helsingin Furuborgin Aava
M y y n t i a s e m a 1 :5 0 0

Dots 1

Dots 3

A1

A2

P

Dots 2

B3

B4

C5

D6

Dots 3
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ASUNTO OY HELSINGIN
FURUBORGIN AAVA

HUONEISTOPOHJAT

Kutsuvia koteja
Me Siklalla rakennamme kutsuvia koteja. Haluamme suoda
jokaiselle asiakkaallemme kodin, joka vastaa juuri hänen
tarpeitaan ja toiveitaan. Tarjoamme kodeissamme asuville
perheille lämpimän ympäristön, jossa kasvaa, viihtyä
ja voida hyvin. Ihana arki on suunnittelukysymys – me
autamme siinä!

Valoa ja lämpöä
Asunto Oy Helsingin Furuborgin Aavassa avaruus ja valo
ovat vahvasti läsnä, sillä suuret ikkunat antavat valoa läpi
asunnon. Lämmitysmuotona kodeissa on kaukolämpö
vesikiertoisella lattialämmityksellä, jolloin pattereita ei tarvita.
Voit siis sijoitella huonekalut kuinka haluat ilman pattereiden
tuomia rajoituksia.

Luontoa ja rauhaa
Asunto
Oy
Helsingin
Furuborgin
Aava
löytyy
ainutlaatuiselta paikalta, vain kivenheiton päästä meren
rannasta. Näissä kodeissa pääset nauttimaan meren
tuoksusta ja seuraamaan luonnon elämää ympäri vuoden.
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S I K L A PA T T E R N S

ASUNTO OY HELSINGIN
FURUBORGIN AAVA

Diagonal Stripes
Dots 1

4H + K + S
4H +K+S
85 m²
8 5 .0 m

As Oy Helsingin Furuborgin Aava
2

A1
B3
LOPARITA T
O y H e l s i n g i n F u r uN
bN
o rO
gin Aava
ASU
+K+S
.0 m 2

Dots 2

Dots 1

A1
B3

1
3

kaide h1000

kaide h1000
Dots 2

LASITETTU TERASSI
12,9 m2

kaide h1000

kaide h1000

PARVEKE
13,0 m2

kaide h1000

LASITETTU TERASSI
12,9 m2

kaide h1000

PARVEKE
13,0 m2

RT
5,3 m2

autokatos AK4 (as A1)

OH
13,4 m2

RT
5,3 m2

autokatos AK4 (as A1)

OH
13,4 m2

MH1
10,9 m2
Dots 3

MH1
10,9 m2

MH2
9,6 m2

L

PK/KR

PE1
4,4 m2

PK

2,9 m2
K
6,8 m2

PE1
4,4 m2

JK

PK

LASISEINÄ

MH3
7,6 m2

kaide h1000

VAR / TEKN
3,6 m2

kaide h1000

kaide h1000

PARVEKE
9,3 m2

PARVEKE
Dots 3
9,3 m2

kaide h1000
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AULA
5,6 m2

ET
6,1 m2

kaide h1000

VAR / TEKN
3,6 m2

AULA
5,6 m2

ET
6,1 m2

S
2,6 m2

VH
2,2 m2

VH
2,2 m2

JK
MH3
7,6 m2

LASISEINÄ

S
2,6 m2

APK

PE2

IVK
PK/KR

K
6,8 m2

PE2
2,9 m2

Asunto Oy Helsingin Furuborgin Aava

kaide h1000

APK

L

IVK

MH2
9,6 m2

”

Lapset ovatkin jo kotona, tuumaan astuessani kauppakasseineni ulko-ovesta eteiseen.
Tykkään eteisen peililiukuovista, sillä ne avartavat pitkänomaista tilaa mukavasti.
Laattalattialla lepäävät sulassa sovussa lasten reput ja pyöräilykypärät. Näen ulko-ovelta
läpi kodin ja isoista ikkunoista suoraan takapihalle saakka. Lapset näyttävät olevan
takapihalla hyppimässä trampoliinilla.

Vien kauppakassit keittiöön ja puran ruuat jääkaappiin. Ostin tänään kesän ensimmäiset
mansikat. Lasten välipala-astiat ovat jääneet keittiön tiskipöydälle, mutta päätän siivota
ne myöhemmin. Otan kahvikoneesta kupin lattea, istahdan sohvalle ja huokaisen
syvään tyytyväisenä. Työviikko on ohi ja viikonloppu voi alkaa.
Selaan sisustuslehteä ja huomaan lehden sivulla saman tuolin, jonka olen hetki sitten
hankkinut kotiin. Se on lehdenkin sivulla kaunis. Käännyn katsomaan olohuoneen
ikkunasta terassille. Viikonloppuna täytyy käydä ostamassa terassilasituksen suojaksi
aurinkoverhot. Nautin kyllä auringonpaisteesta, mutta joskus on hyvä saada terassi
hieman suojaan auringolta. Myös kesäkukkia pitäisi ostaa. Olen kukkien suhteen jo
hieman myöhässä, mutta ehkä niitä vielä kaupasta löytyy.
Suuntaan yläkertaan vaihtamaan vaatteet. Haluan työvaatteet pois ja rennommat
kotivaatteet tilalle. Avaan makuuhuoneen parvekkeen oven. Ihana raikkaus ja tuulen
humina. Rakastan tätä kotia, sillä talon molemmilla puolella on parvekkeet. Aamuisin
on nautinnollista pujahtaa parvekkeelle, nojata rosoiseen tiiliseinään ja seurata luonnon
heräämistä. Nautin meri-ilmasta ja luonnon läheisyydestä, ja tässä kodissa luonto on
aidosti läsnä joka huoneessa. En voisi toivoa enempää.
Lähden tervehtimään lapsia takapihalle. He ovat lähdössä heittelemään kiviä
merenrantaan. Pasi lupasi grillata salilta tultuaan päivälliseksi kanaa ja vihanneksia.
Illalla taidan lämmittää saunan.

Asunto Oy Helsingin Furuborgin Aava
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Moi, kotona ollaan, huudan Lindalle. En kuule vastausta, Linda on varmaan vielä
yläkerrassa työhuoneessaan puhelinpalaverissa. Riisun ajohaalarin eteisen yhteydessä
olevaan vaatehuoneeseen. Lindan mielestä ajokamppeet haisevat pakokaasulle. Siksi
on hyvä, että ne saa heti kotiin tullessa oven taakse piiloon. Portaiden alla on vielä lisää
säilytystilaa, mielestäni se on nerokas ratkaisu. Meidän kaikkia harrastuskamppeita
säilytetään tässä vaatehuoneessa ja tavarat mahtuvat tänne loistavasti.

Jarkko ja Suvi tulevat meille tänään istumaan iltaa. He eivät ole vielä nähneet
uutta kotiamme. Me itse rakastuttiin heti tähän asuntoon, sen avaruuteen ja
käytännöllisyyteen. Ja tyylikkyyteen. Keittiö ja olohuone muodostavat niin ison
yhtenäisen tilan, että iltaa mahtuisi istumaan isompikin porukka. Kun terassin oven avaa,
jatkuu olohuone lasitetulle terassille saakka. Meillä tulee olemaan täällä vielä monet
mukavat illanistujaiset ystävien kanssa.
Lähden yläkertaan katsomaan, joko Lindan palaveri olisi ohi. Työhuoneen ovi on kiinni,
en uskalla häiritä. Aulan ovi parvekkeelle on auki ja kuulen lokkien kirkunaa mereltä.
Käyn laittamassa omassa työhuoneessani tietokoneen lataukseen. Myös minun
työhuoneestani pääsee parvekkeelle. Tykkään, kun saan viettää etäpäivät melkein
ulkosalla parvekkeen oven ollessa auki.

Kuivausrumpu antaa merkkiäänen kodinhoitohuoneessa. Linda on pessyt petivaatteita.
Käyn hakemassa rummun kuivaamat lakanat ja vien ne makuuhuoneeseen. Pyykkiä
on näppärä pestä, kun sekä kodinhoitohuone pyykkikoneineen että vaatesäilytys ovat
yläkerrassa. Helppouden vuoksi olen itsekin innostunut pesemään pyykkiä ihan eri
tavalla kuin aikaisemmin.
Laitan hetkeksi pitkäkseni makuuhuoneen sängylle. Lindan pitkäaikaisena haaveena on
ollut oma koti meren äärellä. Emme olleet uskoa todeksi nämä asunnot löytäessämme,
että nyt tuo haave oli täyttymässä. Huokaan tyytyväisenä. Linda on täällä onnellinen.
Minä olen täällä onnellinen. Kaikki on hyvin juuri nyt.
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ASUNTO OY HELSINGIN
FURUBORGIN AAVA

Dots 1
Dots 2

4H + K + S
95 m²

As Oy Helsingin Furuborgin Aava
4H +K+S
9 5 .0 m 2
A2
B4

PARITAL
O
ASUNN OT

As Oy Helsingin Furuborgin Aava
Dots 2

A2
B4

4H +K+S
9 5 .0 m 2
A2
B4

Dots 3

kaide h1000

kaide h1000

LASITETTU TERASSI
14,6 m2

kaide h1000

LASITETTU TERASSI
14,6 m2

PARVEKE
14,6 m2

kaide h1000

Dots 3

MH1
11,6 m2

MH1
11,6 m2

OH/K
26,9 m2

APK

APK

OH/K
26,9 m2

L

MH2
9,2 m2

L

KHH
5,7 m2
PK

PARVEKE
14,6 m2

kaide h1000

kaide h1000

PK/KR

PK

JK

MH2
9,2 m2
KHH
5,7 m2

JK
PY
IVK

AULA
5,8 m2

PE
4,0 m2

PK/KR
PY
IVK

LASISEINÄ

PE
4,0 m2

AULA
5,8 m2

VH
2,7 m2

WC
2,7 m2

VAR / TEKN
3,6 m2

VH
2,7 m2

kaide h1000

S
3,1 m2

MH3
9,2 m2
ET
6,7 m2

WC
2,7 m2

PARVEKE
9,3 m2

kaide h1000

kaide h1000

kaide h1000

LASISEINÄ

VAR / TEKN
3,6 m2

kaide h1000

ET
6,7 m2

S
3,1 m2

MH3
9,2 m2

PARVEKE
9,3 m2

kaide h1000
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S I K L A PA T T E R N S

ASUNTO OY HELSINGIN
FURUBORGIN AAVA

3H + K + S
87,5 m²

Diagonal Stripes
Dots 1

As Oy Helsingin Furuborgin Aava
3H +K+S
8 7 .5 m 2

Dots 2

Dots 1

PK

autokatos AK11 (as D6)
19,5 m2

IVK

TALOERILLIS TO
ASUN

KR

D6

D6
KHH
8,0 m2

kaide h1000

D6
3H +K+S
8 7 .5 m 2

PE
4,4 m2

MH1
10,3 m2
TERASSI
8,9 m2

LASISEINÄ

Dots 2
ET

va

S
2,8 m2

7,0 m2

VAR / TEKN
2,7 m2

WC
2,6 m2

PK

KR

APK

JK

K
8,5 m2

PK

RT
11,0 m2

Dots 3
kaide h1000

PK

KR

L

KHH
8,0 m2

IVK

KHH
6,5 m2

OH
18,1 m2

PE
4,4 m2

PE
4,4 m2

LASISEINÄ

LASITETTU TERASSI
18,0 m2

S
2,8 m2

PINTA-ALA TALO D
kaide h1000

IVK

VH
3,6 m2

LASISEINÄ

S
2,8 m2

Dots 3
MH2
10,2 m2

1.KRS

KOK
109.5

VARASTOT
AUTOKATOS

4.0 m
21.5

kaide h1000

yht.

135.0

Rakennuksen paloluo
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pv = palovaroitin
vp = vesiposti

”

Jestas mikä myrsky! Onneksi autokatoksesta pääsee kuivin jaloin suoraan sisälle
eikä tarvitse näyttää nokkaansa taivasalla. Jere sen sijaan on tainnut kastua ulkona
pahemman kerran, sen verran märän näköinen takki köllöttää eteisen laattalattialla. Ja
toinenkin, näemmä meillä on enemmänkin porukkaa. Näyttää naapurin Artun takilta.
Vien poikien takit kuivumaan kodinhoitohuoneeseen ja nostan omat tavarani eteisen
vaatehuoneeseen. Kuulen makkarista pelin ääniä. No, pelatkoot nyt, kun vettä tulee kuin
saavista kaataen.

Moi pojat, tuuttekste syömään, toin kiinalaista? Olen ottanut tavakseni hakea silloin
tällöin töistä tullessani noutoruokaa, sillä kokkaus ei ole lempipuuhaani, vaikka meillä
hieno ja varsin hyvin kokkauksen mahdollistava keittiö onkin. Istahdan itse ruokapöydän
ääreen odottamaan poikia ja jään katselemaan ikkunasta ulos. Luonto on täällä niin
kaunis huolimatta siitä, että vettä sataa.
Mitäs meinasitte puuhata, kysyn pojilta ruokailun lomassa. Pelataan tuo peli loppuun
ja lähdetään kokeilemaan, josko kala söisi, meinaavat pojat. Niinhän sitä sanotaan, että
sateella kala syö hyvin, ja kun matkaa rantaan on muutama hassu askel, niin kivahan se
on käydä kokeilemassa onneaan.
Minä sen sijaan taidan käydä hetken istuskelemassa terassilla, tuoksutella raikasta
sateenjälkeistä meri-ilmaa ja lukea eilen keskenjääneen kirjan loppuun. Näin kesäaikaan
tässä kodissa on hankala päättää olisiko sisällä vai ulkona – pihalla on ihana nautiskella
merestä ja vehreästä luonnosta, mutta sisällä on koti, jonka olemme saaneet tehdä juuri
meille kahdelle sopivaksi. Onneksi oleskelutilan, saunan ja makkarin isot ikkunat tuovat
luonnon joka päivä sisälle saakka, joten voimme poimia kirsikat kakun päältä ja nauttia
sekä kodistamme että maisemista, satoi tai paistoi.

Asunto Oy Helsingin Furuborgin Aava
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Yksitasoinen erillistalo, Helsingissä, meren rannassa, mä haluun ton!

Ja niin olisi moni muukin halunnut, tietenkin, ei tällaiselta paikalta kovin usein tule taloja
myyntiin. Mutta onneksi me ehdittiin ekana – juuri nyt ei harmita yhtään ne Etuovessa ja
rakennusyhtiöiden kotisivuilla vietetyt kymmenet jollei sadat tunnit.

Minusta tässä talossa on huomioitu kaikki se, mikä on meille tärkeää. Naapurin puolelle
ei ole yhtään ikkunaa, mutta merelle ja luontoon päin ikkunapintaa sen sijaan on
paljon. Sisään voi tulla joko eteisen tai kodinhoitohuoneen kautta – kodarista pääsee
jopa hieman näppärämmin keittiöön, jos on kädet täynnä kauppakasseja. Makkareita
on tarpeeksi monta meille, mutta niihin ei ole laitettu turhaan neliöitä, vaan neliöt on
säästetty oleskelutilaan ja kodinhoitohuoneeseen. Lisäksi keittiön ja olohuoneen välinen
seinäkekin on kiva yksityiskohta, jollaista ei ihan joka kodista löydy. Ja sauna! Se on
minusta tämän kodin kruunu – lasiseinä, pilarikiuas ja ikkuna merelle päin.
Terassikin on kiva ja se tuo melkeinpä yhden huoneen lisää tähän kotiin. Kesäisin
terassilla ollessa me vedetään lasitukset usein kokonaan syrjään, mutta ilmojen
viiletessä lasitus tuo terassin käytölle viikkoja lisäaikaa. Terassilta pääsee takapihalle,
jossa meillä on pieni hyötypuutarha. Ja toki takapihalta pääsee myös suoraan rantaan –
usein me hiippallaan suoraan saunastakin uimaan.
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ASUNTO OY HELSINGIN
FURUBORGIN AAVA

Dots 1
Dots 2

As Oy Helsingin Furuborgin Aava

4H + K + S
94,5 m²

4H +K+S
9 4 .5 m 2
C5
ERILLIST
ALO
ASUNTO -

Dots 2

C5

Dots 3

VH
2,7 m2
VAR / TEKN
4,4 m2

MH1
9,7 m2

MH2
9,0 m2
WC
2,4 m2

KATETTU TERASSI
8,6 m2

ET

A s O y H e l s i n g i n F9,1umr u b o r g i n A a v a
2

PK

KR

MH3
9,0 m2

APK

C5

JK

PK

IVK

4H +K+S
9 4 .5 m 2

Dots 3

K /RT
17,7 m2

L

KHH
8,0 m2

seinäke h1100

PE
4,4 m2

OH MH1
16,1 9,7
m2 m2

VAR / TEKN
4,4 m2
LASISEINÄ

LASITETTU TERASSI
12,9 m2

S
2,8 m2
kaide h1000

WC
2,4 m2

KATETTU TERASSI
8,6 m2

ET
9,1 m2

APK

PK

IVK

KR

JK

PK

kaide h1000

VH
2,7 m2

MH2
9,0 m2

C5
4H +K+S
9 4 .5 m 2

MH3
9,0 m2
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RAKENNUSTAPASELOSTE

Dots 2

Dots 3

Siklatilat Oy
LY 0900841-2
Rytiniementie 2B
91910 Tupos
RAKENNUSKOHDE
Asunto Oy Helsingin Furuborgin Aava
Osoite: Huvilavahdinkuja 4
Postitoimipaikka: 00980 Helsinki
Kortteli nro: 54-350
Tontti nro: 91-54-350-4
Kylä: Vuosaari Meri-Rastila
Piha-alueet
Sisääntulopihatiet, ajotiet, pysäköintipaikat ja nurmialueet
toteutetaan ARK-kuvien mukaisesti. Istutukset toteutetaan
pihasuunnitelman mukaisesti lehti- ja havukasvein.
Rakenteet
Perustukset ja alapohja
Perustukset ovat teräsbetonirakenteisia. Maanvarainen
betonialapohja varustettuna radonsuojauksella.
Ulkoseinät ja julkisivu
Ulkoseinät ovat puurakenteisia suurelementtejä. Julkisivu on
tiiliverhoiltu sekä osittain puuverhoiltu arkkitehtisuunnitelmien
mukaisesti. Julkisivu on pintamaalattu puuverhouksen osalta.
Huoneistojen huonekorkeus ARK-kuvien mukaisesti.
Välipohja (2-krs asunnot)
Välipohja on puurakenteinen.
Yläpohja
Yläpohja tehdään ristikkorakenteisena eristyksineen.
Vesikate
Peltikate arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti.
Parvekkeet (2-krs asunnot)
Parvekkeet tehdään puurakenteisena, trallilaudat ovat ruskeaa
kestopuuta.
Ulkoportaat ja terassit
Terassit ja ulkoportaat sekä terassien ja ulkoportaiden
trallilaudat ovat ruskeaa kestopuuta.
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Väliseinät
Huoneistojen
väliset
seinät
ovat
puurunkoiset.
Asuinhuoneistojen
kevyet
väliseinät
ovat
pääosin
kertopuurunkoisia kipsilevyseiniä. Mahdolliset kantavat
väliseinät toteutetaan rakennesuunnitelmien mukaisesti.
Asuinhuoneistojen märkätilojen seinät on vesieristetty.
Märkätilojen levyrakenteinen seinä toteutetaan tihennetyllä
runkojaolla rakennesuunnitelmien mukaisesti.
Ikkunat
Ikkunat toteutetaan julkisivu- ja pohjapiirustusten mukaisesti
ja karmien sekä puitteiden väri julkisivupiirustusten mukaisesti.
Huoneistojen ikkunat ovat kaksipuitteisia, sisään aukeavia MSEtyyppisiä puualumiini-ikkunoita. Karmin sisäpuite on mäntyä
ja sisäpinnat valkoisia. Ulkopuite ja karmin ulkoverhous ovat
Dots 3
alumiinia. Sisäpuolen helojen väri on valkoinen.
Avautuvissa
MSE-tyypin ikkunoissa on integroidut sälekaihtimet. Ikkunat
toimitetaan kiinteinä silloin, kun ikkunapinta-ala on erityisen
suuri.
Ovet ja lukitus
Ulko-ovet toteutetaan ARK-suunnitelmien mukaisesti. Oven
karmi on mäntyä ja kynnys koivua.
Terassin
oven
lasiaukon
korkeus
toteutetaan
julkisivupiirustusten mukaisesti. Ovilehden kehä ja karmi ovat
mäntyä, kynnys koivua. Parvekeovi on puualumiiniovi.
Varaston ja teknisen tilan ovet toteutetaan ARK-suunnitelmien
mukaisesti.
Ulko-ovissa on avaimellinen asuntokohtainen lukitus.
Huoneistojen väliovet ovat laakaovia, joissa valkoiset
laakaovilehdet ja valkoiset karmit.
Väestönsuoja
Väestönsuoja toteutetaan talousrakennuksen yhteyteen VSSpiirustusten mukaisesti.
Taloyhtiön hallitus päättää väestönsuojan rauhan aikaisesta
käyttötarkoituksesta.
Sisustus
Kiintokalusteet
Erillisen kalustesuunnitelman ja Sisusta-oppaan mukaisesti.
Sisusta-oppaassa on esitetty vaihtoehdot sekä lisähintaiset
materiaalit.

Dots 1

Dots 1

Dots 2

Dots 2

Koneet ja laitteet
Erillisen kalustesuunnitelman ja Sisusta-oppaan mukaisesti.
Sisusta-oppaassa on esitetty vaihtoehdot sekä lisähintaiset
materiaalit.
Saunan sisustus
Saunan paneelit, lauteet ja pesuhuoneen katto tervaleppä
STP 14*95. Kiukaana Harvian pilarikiuas.
Lattia
Huoneiden lattiat ovat laminaattia, mallit Sisusta-oppaan
mukaan. Laminaattia ei asenneta kiintokalusteiden alle
rakennusteknisistä syistä.
Märkätilojen (pesuhuone ja sauna) sekä kodinhoitohuoneen,
WC:n ja eteisen lattiat ovat laatoitetut, mallit Sisusta-oppaan
mukaisesti. Sisusta-oppaassa on esitetty vaihtoehdot sekä
lisähintaiset materiaalit.

Tämä rakennustapaseloste on ohjeellinen. Rakentajalla
on perustellusta syystä oikeus vaihtaa rakenteita ja
materiaaleja toisiin samanarvoisiin. Asunnoissa saattaa
esiintyä vähäisiä alaslaskuja ja kotelointeja, joita ei ole
merkitty esittelypiirustuksiin. Kalusteiden ja hormien mitoitus
tarkistetaan työmaalla, jolloin niiden mitat saattavat vähäisissä
määrin muuttua suunnitellusta.
Asunnonostajan tulee tutustua myyntiasiakirjoihin ja
vahvistettuihin
suunnitelmiin
ostopäätöstä
tehdessään.
Lopulliset
yksityiskohdat on määritelty myyntiasiakirjoissa.
Havainnekuvat myyntiaineistossa ovat taiteilijan näkemyksiä ja
saattavat poiketa toteutuneesta.

Sisäkatto
Kipsilevykatto, tasoitettu ja maalattu kuivissa asuintiloissa.
Saunassa ja pesuhuonetiloissa tervaleppä STP 14*95 paneeli.
Seinät
Huoneiden seinäpinnat ovat maalattuja pois lukien kiinteiden
kalusteiden taakse jäävät alueet. Kuivien tilojen sisäseinissä
valkoinen pohja- ja pintamaali. Lisäksi 1 kpl tehostevärejä /
makuuhuone.
Dots 3

Pesuhuoneen seinäpinnat ja WC:n kalusteseinä laatoitetaan,
mallit Sisusta-oppaan mukaisesti.
Irtaimistovarasto (asuntokohtainen)
Puurakenteinen lämmin varasto asunnon yhteydessä.

Dots 3

Tekninen tila
Teknisen tilan lattiapinnoitteena
epoksipinnoitetta tai vastaavaa.
Talotekniikka
Lämmitysjärjestelmä:
lattialämmityksellä.

käytetään

Kaukolämpö

polymeeri-/

vesikiertoisella

Rakennus liitetään sähkö-, vesi- ja viemärijärjestelmiin.
Asuntokohtainen ilmanvaihtojärjestelmä. Rakennus on
varustettu huoneistokohtaisella sähkön ja veden mittauksella.
Rakennus liitetään valitun operaattorin tiedonsiirtoverkkoon.
Palovaroittimet on kytketty sähköverkkoon.
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SIKLAN TIIMI

Dots 2

Dots 3

Pekka Karhumaa
asuntomyyjä, hankekehittäjä
Pekan tavoitteena on löytää jokaiselle asiakkaallemme juuri hänelle
sopiva koti. Furuborgin Aavassa Pekan mielestä ehdottomasti parasta
on, luonnollisesti, kohteen sijainti. Laadukkain materiaalein varusteltu
pari- ja erillistalokoti aivan meren rannassa Helsingissä on harvinaista
herkkua myös myyjälle.

Dots 3

Antti Hokkanen
rakennusarkkitehti
Antin kädenjälki on jokaisen Asunto Oy Helsingin Furuborgin Aavan
kodin takana. Aavan kotien suunnittelussa Antin tavoitteena oli saada
meri lähelle jokaista asuntoa ja säilyttää kodeissa silti rauha ja yksityisyys,
unohtamatta tietenkään käytännöllisyyttä ja toimivuutta.

Sofia Rusila
sisustussuunnittelija
Sofia auttaa asiakkaitamme luomaan kodeistaan juuri oman näköisiään
Sisustusoppaan avustuksella. Sofialta uuden kodin ostajat voivat saada
sisustuksellista näkemystä kysymyksiin, joihin ei ehkä itsellä ole vastauksia.
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