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Topaasi on mineraali, jonka kiteet ovat prisman muo-

toisia. Väriltään topaasi voi olla keltainen, vaalean-

sininen tai oranssinruskea, lisäksi löytyy vaaleanpu-

naisia, tummanpunaisia ja vihreitä topaaseja. Läpi-

näkyvä topaasi on arvoste  u jalokivi. Aitoja topaase-

ja kutsutaan jalotopaaseiksi. 
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Ihania Koteja
Sipoon Söderkullaan
Viihtyisä Pähkinälehdon asuinalue Sipoon Söderkullassa yhdistää modernin kylämaisen 
asuinympäristön, monipuoliset palvelut ja luonnonläheisyyden. Myös kulkuyhteydet 
Helsingin ja Porvoon suuntaan ovat hyvät. Asunto Oy Sipoon Topaasissa toteutuu unelma 
Ihanasta Kodista, jossa kaikki tärkeä on lähellä.

Lähellä hyvät palvelut

Sipoo on kasvanut vuodesta 1975 as   ja kunnan palveluita kehitetään jatkuvas  . Sipoon 
eteläosassa sijaitseva Söderkulla on reilun 3 000 asukkaan monipuolinen kasvukeskus. 
Turvallinen asuinalue on suosi  u etenkin lapsiperheiden keskuudessa, mu  a palvelutarjonta 
ja luonnonläheisyys ihastu  avat kaikenikäisiä. 

Asunto Oy Sipoon Topaasin Ihanat Kodit rakentuvat uudelle Pähkinälehdon alueelle lähelle 
Söderkullan kunnallisia ja kaupallisia palveluita. Koulu, kaksikielinen päiväko  , urheiluken  ä 
ja Ingman Areena sijaitsevat aivan Pähkinälehdon naapurissa. Lähellä ovat myös uusi koulu-
keskus, terveyspalvelut ja päivi  äistavarakaupat.  

Sujuvas   matkaan

Uusi Ihana Ko  si sijoi  uu Porvoonväylän ja Uuden Porvoon  en läheisyyteen, joten liiken-
neyhteydet ovat hyvät niin Helsingin kuin Porvoon suuntaan. Sipoo kuuluu HSL-alueeseen, 
minkä ansiosta busseissa toimii pääkaupunkiseudulla käytössä oleva matkakor   . 

Suorat bussilinjat vievät Helsinkiin ja Porvooseen. Omalla autolla olet muutamassa minuu-
 ssa Porvoonväylällä, Helsinkiin ajat noin puolessa tunnissa ja Porvooseen parissakymme-

nessä minuu  ssa.

Riemua luonnosta ja liikunnasta

Söderkullan luonto tarjoaa upeat pui  eet monenlaisille ulkoilmaharrastuksille. Lähes ko  -
ovelta avautuvat viher- ja virkistysalueet kutsuvat ympärivuo  seen ulkoiluun ja Sipoonkor-
ven kansallispuistossa liikut kävellen, hiihtäen, pyöräillen tai kiipeillen. 

Tuleva ko  seutusi on järvien liplatusta ja merellisiä elämyksiä. Läheiselle Taasjärven uima-
rannalle on suunni  eila rantapuisto ja Grundträsk-järvi on suojeltu linnustoalue ja suosi  u 
lintubongauspaikka. Pilvijärven uimaranta kioskeineen on myös houku  eleva kesänvie  o-
paikka. Vai läh  sitkö si  enkin melontaretkelle läheiselle Sipoonjoelle? Valinnanvaraa rii  ää 
jokaiseen makuun!  
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Hanke  edot

• Asuntotyypit 1 3 h + kt, 21,5–62,5 m2

• Kerrostalo, 43 asuntoa
• Katutasossa liike  la, 36,5 m2

Ihana Ko   Topaasissa on suurien ikku-
noiden ja tavanomaista korkeamman 
huonekorkeuden ansiosta aina erityisen 
valoisa ja avara. Jokaisessa asunnossa on 
avara parveke tai terassi ja valoisa oleske-
lupiha sekä lämmin varasto  la. Huolelli-
ses   suunnitellut neliöt sekä tyylikkäät ja 
laadukkaat sistusratkaisut viimeistelevät 
jokaisen kodin ihanuuden. Löylyjen läm-
pöä tarjoaa saunaosasto kerhohuoneineen 
ja ka  oterasseineen naapuriyh  ö Rubiinin 
ylimmässä kerroksessa.

Yh  öllä on 19 autopaikkaa, jotka myydään 
osakkeina. Katutason liike  lassa on  laa 
yri  ää ja menestyä. 

Asunnot

Asuntotyyppi koko m2 kpl kerros

3 h + kt + vh + parveke 62,5 m² 1 5

2 h + kt + parveke 36,5 m² 3 2–4

1 h + kt + parveke 25,0 m² 14 1–5

1 h + kt + terassi + piha 23,5 m² 1 1

1 h + kt + parveke 23,5 m² 4 2–5

1 h + kt + terassi + piha 22,5 m² 1 1

1 h + kt + parveke 22,5 m² 14 1–5

1 h + kt + terassi + piha 21,5 m² 1 1

1 h + kt + parveke 21,5 m² 4 2–5

Liike-/toimisto  la 36,5 m² 1 1

Huoneistoparvekkeisiin on mahdollista  lata 
parvekelasitus lisätyönä.
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Sijain   ja yhteydet

Asunto Oy Sipoon Topaasi sijoi  uu kasvavalle 
Pähkinälehdon asuinalueelle Söderkullan keskus-
tan läheisyyteen.

• Söderkullan omat palvelut: päiväkodit, ala-
 ja yläkoulut, kirjasto, neuvola, terveysasema,   
 hammashoitola sekä päivi  äistavarakaupat
• Ingman Areena (mm. salibandy) 650 m, 
 Söderkulla DiscGolfPark 650 m, Taasjärven   
 uimaranta ja avantouin  paikka n. 1 km, 
 koirapuisto 1,6 km, vapaa-aikakeskus 
 Sibbe 2,4 km
• Porvoonväylälle 1,3 km, Kehä III:lle 14 km,   
 Lahdenväylälle 18 km 
• Autolla Itäkeskukseen n. 20 min, 
 Helsinkiin n. 30 min
• Bussilla Itäkeskukseen n. 30 min 
 (Itäkeskuksesta metrolla Rauta  easemalle 
 15min), bussilla Helsinkiin n. 45 min
• Sipoo kuuluu HSL-alueeseen, joten 
 busseissa käy matkakor    
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Vastuullista 
rakentamista
Rakentajana otamme aina huomioon ympä-
ristön rakentamisen ekologisuuden. Tämä 
näkyy ympäristöä mahdollisimman vähän 
kuormi  avien rakennusmateriaalien sekä 
energiatehokkaiden rakenneratkaisujen 
valintana. Lähdemme rakennuksen elin-
kaariaja  elusta, joten suunni  elemme ja 
rakennamme laadukkaita aikaa kestäviä 
rakennuksia, joissa on matalat elinkaari-
kustannukset. 

Sipoon Topaasin 
Ihanat Kodit
• Korkeat huone  lat ja isot ikkunat tekevät 

kodeista valoisia ja avaria

• Jokaisessa asunnossa on parveke tai 
terassi

• Kaikissa ikkunoissa ja parvekeovissa 

 sälekaih  met 

• Vesikiertoinen la   alämmitys mahdollis-
taa monipuoliset sisustusratkaisut, koska 
pa  ereita ei tarvita 

• Voit valita pintamateriaalit makusi mu-
kaan useista tyylikkäistä vaihtoehdoista

• Huoneistokohtainen lämpimän ja kylmän 
veden mi  aus 

• Lämmöntalteenotolla varuste  u 

 koneellinen ilmanvaihto lisää 

 energiatehokkuu  a

• Turvallisuu  a lisäävät sähköverkkoon 
liitetyt palovaroi   met   

Lue lisää: www.ihaniakoteja.fi 
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 Modernia ja laadukasta 
asumista Sipoon 

Söderkullassa
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Avarat, valoisat kodit
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as. nro kerros
A38 562,5 m2

3 h + kt + vh + parveke

Parvekkeiden pielet 
vaihtelevat kerroksi  ain

VH

12

Iso parveke tarjoaa 
mahdollisuuksia 
sisustajalle ja 
ko  puutarhurille

Tässä Ihanassa 
Kodissa on erillinen 
vaatehuone



as. nro kerros
A12 2
A21 3
A30 4

Kei   ö, olohuone 
ja ruokailu  la ovat 
avaraa, yhtenäistä 
 laa

Parvekkeiden pielet 
vaihtelevat kerroksi  ain
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36,5 m2

2 h + kt + parveke

Kulmahuoneiston 
suurista ikkunoista 
on näkymä 
kahteen suuntaan
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Nau   kesäilloista
omalla, parvek-
keella

as. nro kerros
A1, A3 1
A9, A11 2
A18, A20 3
A27, A29 4
A36 5

25,0 m2

1 h + kt + parveke

Tehokasta  lan-
käy  öä, valoa ja 
toiminnallisuu  a

Parvekkeiden pielet 
vaihtelevat kerroksi  ain

14

Korkeat ikkunat 
tuovat valon 
sisälle



Isolta parvekkeel-
ta voit seurata 
vuodenaikojen 
vaihtelua

as. nro kerros
A2 1
A10 2
A19 3
A28 4
A37 5

Parvekkeiden pielet 
vaihtelevat kerroksi  ain

Ihana Ko  ,
jossa on uuden 
kodin lumoa

Tyylikkääs   
suunniteltu 
upea yksiö
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25,0 m2

1 h + kt + parveke
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Parvekepuutarhurin 
unelma
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Parvekkeiden pielet 
vaihtelevat kerroksi  ain

Vietä kesäiltoja 
omalla terassilla 
ja pihalla

Tyylikkääs   
suunniteltu 
viihtyisä ko  

Korkea huone-
 la tuo asuntoon 

valoa ja avaruu  a

18

as. nro kerros
A4 123,5 m2

1 h + kt + terassi + piha

n



Laadukkaas  
viimeistelty
pesuhuone

Suuret ikkunat 
tuovat valon 
sisälle

as. nro kerros
A13 2
A22 3
A31 4
A39 5

Parvekkeiden pielet 
vaihtelevat kerroksi  ain

23,5 m2

1 h + kt + parveke
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Ihana Ko  ,
jossa on  laa 
omille sisustus-
ratkaisuille
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Parvekkeiden pielet 
vaihtelevat kerroksi  ain

as. nro kerros
A6 122,5 m2

1 h + kt + terassi + piha

Oma terassi 
ja piha tuovat 
asumiseen lisää 
viihtyisyy  ä

Viehä  ävä yksiö, 
jossa toimivat 
 laratkaisut

Korkeat ikkunat 
ja avoin  la 
tuovat lisää valoa

20
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as. nro kerros
A15 2
A24 3
A33 4
A41 5

Asunnon 
levyinen parveke 
on kuin yksi 
huone lisää

Kei   ö, olohuone 
ja ruokailu  la ovat 
avaraa, yhtenäistä 
 laa

Parvekkeiden pielet 
vaihtelevat kerroksi  ain
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22,5 m2

1 h + kt + parveke

Ihana ko  , jossa on 
kaikki tarpeellinen
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Ihana vie  ää 
kesäiltoja omalla, 
parvekkeella

Korkeat ikkunat 
tuovat valon 
sisälle

Uuden Ihanan 
Kodin lumoa ja 
valoisuu  a
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as. nro kerros
A7 1
A16 2
A25 3
A34 4
A42 5

22,5m2

1 h + kt + parveke

Parvekkeiden pielet 
vaihtelevat kerroksi  ain



Uusi ihana yksiö 
ilman remon   -
huolia

as. nro kerros
A8 1
A17 2
A26 3
A35 4
A43 5

22,5 m2

1 h + kt + parveke

Laadukkaas  
viimeistelty
pesuhuone

Parvekkeiden pielet 
vaihtelevat kerroksi  ain
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Tilaa omille sisus-
tusratkaisuille
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Vietä kesäiltoja 
omalla terassilla 
ja pihalla

Tyylikkääs   
suunniteltu
Ihana Ko  

Viehä  ävä yksiö, 
jossa toimivat 
 laratkaisut
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as. nro kerros
A5 121,5m2

1 h + kt + terassi + piha

Parvekkeiden pielet 
vaihtelevat kerroksi  ain

V
o
ja

Parvekkeiden pielet 
vaihtelevat kerroksi  ain

pp



Asunnon levyinen 
parveke antaa 
mukavaa lisä  laa

Ihana Ko  , 
jossa on kaikki 
tarpeellinen

Korkea huone-
 la tuo asuntoon 

avaruu  a
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as. nro kerros
A14 2
A23 3
A32 4
A40 5

21,5m2

1 h + kt + parveke

Parvekkeiden pielet 
vaihtelevat kerroksi  ain
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Korkeat ikkunat 
tuovat valoa sisälle

26
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kerros
136,5 m2

Liike  la

Korkeat ikkunat 
tuovat valoa 
liike  laan

Sisäänkäyn   
liike  laan 
Granii    en 
puolelta

28
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Kellarikerros  

 

Kerrospohjat
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1. kerros

Kerrospohjat
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Ihania Koteja 
kaikille

2. kerros
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3. kerros

Kerrospohjat
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Ihania Koteja 
kaikille

4. kerros
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5. kerros

Irtaimistovarastot
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Ihania Koteja 
kaikille

Irtaimistovarastot As. Oy Sipoon Rubiinin puolella

Sipoon Topaasin varastot
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Naapuritaloyh  ö Sipoon 
Rubiinin ylimmän kerroksen 
 lava saunaosasto kerho-
 loineen ja parvekkeineen 

tuo luksusta arkeen

36

kerros
Sauna 5

Saunaosasto
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Yleistä
Asunto Oy Sipoon Topaasi rakennetaan Sipoon Pähkinä-
lehtoon yh  ön vuokraamalle ton  lle (kor  eli 531, ton    
1) osoi  eeseen Gneissi  e 10, 01150 Sipoo. Yh  ö muo-
dostuu yhdestä 5-kerroksisesta kerrostalosta, jossa on 
yhteensä 43 asuntoa ja 1 liike  la.

Asemakaava
Ton  lla on lainvoimainen asemakaava, joka on nähtävissä 
kaupanteko  laisuudessa. Lisä  etoja kaavoituksesta saa 
Sipoon kunnalta puh. (09) 2353 6724.

Perustukset ja alapohja 
Kerrostalon alapohja on teräsbetonirakenteinen lämpö-
eriste  y alapohja. 

Runko 
Huoneistojen väliset seinät ovat teräsbetonia. Ulkoseinät 
ovat teräsbetonisia ja lämpöeriste  yjä. Rakennuksen 
julkisivut ovat betonielemen  ejä. 

Yläpohja ja vesika  o
Yläpohja on lämpöeriste  y ja pääosin rakenteeltaan 
teräsbetonia. Asuinrakennuksen vesikaton materiaali on 
konesauma  u pel  kate ja katon muoto harjaka  o.

Väliseinät
Huoneiden kevyet väliseinät ovat pääosin teräsrunkoisia 
kipsilevyväliseiniä. Pesuhuoneen seinät tehdään suihkun 
kohdalla kivirakenteisina, muut seinät kylpyhuoneessa 
tehdään teräsrunkoisina kipsilevyseininä.

Ikkunat 
Asuntojen ikkunat ovat kolminkertaisia puu-alumiini-
ikkunoita. Ulkopuolen verhous on alumiinia. 

Ovet
Huoneisto-ovet ovat maala  uja ovia. Terassien ja 
parvekkeiden ovet ovat yksileh  siä lasiaukollisia puu-
alumiiniovia. Sisäovet ovat tehdaskäsiteltyjä laakaovia. 

La   at
Kei   öiden, eteisten, makuu- ja olohuoneiden la   a-
materiaalina on tammilautaparke   . Pesuhuone- ja wc-
 loissa la   amateriaalina on keraaminen laa  a. Liike  lan 

la   amateriaalina on vinyylilaminaa   .

Seinäpäällysteet
Kuivissa  loissa seinät ovat tasoitetaan ja maalataan. 
Pesuhuoneiden seinät laatoitetaan.

Katot
Huoneiden katot ovat pääasiassa ruiskutasoitepintaisia. 
Alaslasketut katot ovat joko ruiskutasoite  uja tai maalat-
tuja. Pesuhuoneissa katot paneloidaan.

Kalusteet
Kiintokalusteet ovat tehdasvalmisteisia vakiokalusteita. 
Kiintokalusteiden alle jäävään la   aan ei asenneta parket-
 a, eikä kiintokalusteiden taakse jääviä seiniä tasoiteta 

eikä maalata.

Kodinkoneet
Yksiöiden kei   öissä on kahden levyn keraaminen liesi-
taso, kalusteeseen upote  u erillisuuni, liesikupu ja as  an-
pesukone sekä jääkaappi pakas  nlokerolla. Kaksioissa 
ja kolmioissa on neljän levyn liesitaso, kalusteeseen 
upote  u erillisuuni, liesikupu ja as  anpesukone sekä 
jääkaappi-pakas  n.

Ilmanvaihto, lämmitys ja vesi
Yh  ö liitetään kaukolämpöverkkoon sekä kunnalliseen 
vesi- ja viemäriverkkoon. Lämmitysjärjestelmänä on 
vesikiertoinen la   alämmitys. Asunnoissa on huoneisto-
kohtainen vedenmi  aus sekä kylmälle e  ä lämpimälle 
vedelle. Asunnoissa on lämmöntalteenotolla varuste  u 
keskite  y koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Kei   ön 
liesikupu on kytke  y talon poistoilmanvaihtoon.

Järjestelmät
Yh  ö liitetään sähkölaitoksen jakeluverkkoon (Keravan 
Energia). Yh  ö varustetaan yleiskaapeloin  verkolla ja 
liitetään yleiseen televerkkoon operaa  orin kiinteistö-
kuidulla (sisältää kaapeli-tv:n). Antennipisteitä on kaikissa 
asuinhuoneissa, ei kuitenkaan kei   össä. Huoneistot 
varustetaan sähköverkkoon liite  ävillä palovaroi   milla.

Varasto  lat
Kaikilla asunnoilla on lämpimät varasto  lat, jotka sijaitsevat 
naapuriyh  ö Asunto Oy Sipoon Rubiinin ensimmäisessä 
kerroksessa. Lastenvaunuvarasto ja ulkoiluvälinevarasto 
sijaitsevat talon ensimmäisessä kerroksessa.

Parvekelasitus
Huoneistoparvekkeisiin on mahdollisuus  lata lisätyönä 
parvekelasitus. Asunnossa A18 on huolehdi  ava rii  ä-
västä palo-osastoinnista parvekelasituksen yhteydessä.

Rakennustapa-
selostus
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Muut  lat
Lämmönjakohuone, sähköpääkeskus sekä väestönsuoja 
sijaitsevat talon ensimmäisessä kerroksessa. Ilmanvaihto-
konehuone ja yhteiskäytössä oleva saunaosasto sijaitsevat 
naapuriyh  ö Asunto Oy Sipoon Rubiinin ylimmässä kerrok-
sessa.

Paikoitus
Yh  öllä on 19 autopaikkaa. Autopaikat myydään osakkeina.

Pihat 
Piha-alueet toteutetaan erillisen pihasuunnitelman 
mukaises  . Talojen sisäpihalle tulee yhteispiha-alue, 
oleskelu- ja leikkialue. Tämän yhteiskäytöstä tullaan 
tekemään erillinen yhteisjärjestelysopimus.

Muutostyöt
Asiakkaan toivomista lisä- ja muutostöistä T2H Rakennus 
Oy antaa kirjallisen tarjouksen. Lisä- ja muutostyö  laukset
tulee tehdä sovitussa lisä- ja muutostyöaikataulussa, muussa 
tapauksessa asunnot rakennetaan suunnitelmien mukaises  .

Lyhenteet ja merkinnät
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kei  o  la

olohuone

makuuhuone

pesuhuone

vaatehuone

pukuhuone

sauna

ryhmäkeskus

tankokaappi

hyllykaappi

jääkaappi ja uuni

liesi, päällä liesikupu

 lavaraus as  anpesukoneelle

kei   ön pesuallas ja hana

siivous-/pyykkikaappivaraus

 lavaraus pyykinpesukoneelle ja kuivausrummulle

sähköryhmäkeskus

pesuallas, hana, bideesuihku ja peili

wc-istuin

suihku

katon alaslasku, kotelo ja ka  opalkki

pilari

syöksytorvi/sadevesikouru

Huomautus
Tämän esi  een  edot perustuvat toukokuun 2019 
 lanteeseen. Ostajan on tutustu  ava lopullisiin myyn  -

asiakirjoihin kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä. 
Kohteen rakenteita ja materiaaleja voidaan perustaja-
urakoitsijan toimesta vaihtaa toisiin samanlaatuisiin. 
Alakatot ja koteloinnit saa  avat poiketa myyn  esi  eestä 
tekniikan vaa  mien  lavarausten vuoksi. Havainnekuvat 
myyn  aineistossa ovat taiteilijan näkemyksiä ja saa  avat 
poiketa toteutuneesta.
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Perustajaurakoitsija

Ihania Koteja

www.facebook.com/t2h.fi  

www.linkedin.com/company/t2h-rakennus-oy

T2H Rakennus Oy
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T2H 
Vastuullista rakentamista,
nykyaikaista asumista.
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