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Asunto Oy

Sipoon Topaasi
Gneissiঞe 10, 01150 Sipoo

Topaasi on mineraali, jonka kiteet ovat prisman muotoisia. Väriltään topaasi voi olla keltainen, vaaleansininen tai oranssinruskea, lisäksi löytyy vaaleanpunaisia, tummanpunaisia ja vihreitä topaaseja. Läpinäkyvä topaasi on arvosteu jalokivi. Aitoja topaaseja 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 asঞ ja kunnan palveluita kehitetään jatkuvasঞ. Sipoon
eteläosassa sijaitseva Söderkulla on reilun 3 000 asukkaan monipuolinen kasvukeskus.
Turvallinen asuinalue on suosiu etenkin lapsiperheiden keskuudessa, mua palvelutarjonta
ja luonnonläheisyys ihastuavat kaikenikäisiä.
Asunto Oy Sipoon Topaasin Ihanat Kodit rakentuvat uudelle Pähkinälehdon alueelle lähelle
Söderkullan kunnallisia ja kaupallisia palveluita. Koulu, kaksikielinen päiväkoঞ, urheilukenä
ja Ingman Areena sijaitsevat aivan Pähkinälehdon naapurissa. Lähellä ovat myös uusi koulukeskus, terveyspalvelut ja päiviäistavarakaupat.

Sujuvasঞ matkaan
Uusi Ihana Koঞsi sijoiuu Porvoonväylän ja Uuden Porvoonঞen läheisyyteen, joten liikenneyhteydet ovat hyvät niin Helsingin kuin Porvoon suuntaan. Sipoo kuuluu HSL-alueeseen,
minkä ansiosta busseissa toimii pääkaupunkiseudulla käytössä oleva matkakorম.
Suorat bussilinjat vievät Helsinkiin ja Porvooseen. Omalla autolla olet muutamassa minuuঞssa Porvoonväylällä, Helsinkiin ajat noin puolessa tunnissa ja Porvooseen parissakymmenessä minuuঞssa.

Riemua luonnosta ja liikunnasta
Söderkullan luonto tarjoaa upeat puieet monenlaisille ulkoilmaharrastuksille. Lähes koঞovelta avautuvat viher- ja virkistysalueet kutsuvat ympärivuoঞseen ulkoiluun ja Sipoonkorven kansallispuistossa liikut kävellen, hiihtäen, pyöräillen tai kiipeillen.
Tuleva koঞseutusi on järvien liplatusta ja merellisiä elämyksiä. Läheiselle Taasjärven uimarannalle on suunnieila rantapuisto ja Grundträsk-järvi on suojeltu linnustoalue ja suosiu
lintubongauspaikka. Pilvijärven uimaranta kioskeineen on myös houkueleva kesänvieopaikka. Vai lähঞsitkö sienkin melontaretkelle läheiselle Sipoonjoelle? Valinnanvaraa riiää
jokaiseen makuun!
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Hankeঞedot

Asunnot

• Asuntotyypit 1҄3 h + kt, 21,5–62,5 m2
• Kerrostalo, 43 asuntoa
• Katutasossa liikeঞla, 36,5 m2

Asuntotyyppi

Ihana Koঞ Topaasissa on suurien ikkunoiden ja tavanomaista korkeamman
huonekorkeuden ansiosta aina erityisen
valoisa ja avara. Jokaisessa asunnossa on
avara parveke tai terassi ja valoisa oleskelupiha sekä lämmin varastoঞla. Huolellisesঞ suunnitellut neliöt sekä tyylikkäät ja
laadukkaat sistusratkaisut viimeistelevät
jokaisen kodin ihanuuden. Löylyjen lämpöä tarjoaa saunaosasto kerhohuoneineen
ja kaoterasseineen naapuriyhঞö Rubiinin
ylimmässä kerroksessa.
Yhঞöllä on 19 autopaikkaa, jotka myydään
osakkeina. Katutason liikeঞlassa on ঞlaa
yriää ja menestyä.
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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-/toimistoঞla

36,5 m²

1

1

Huoneistoparvekkeisiin on mahdollista ঞlata
parvekelasitus lisätyönä.

Tuusula

Sijainঞ ja yhteydet

Kerava

Asunto Oy Sipoon Topaasi sijoiuu kasvavalle
Pähkinälehdon asuinalueelle Söderkullan keskustan läheisyyteen.
• Söderkullan omat palvelut: päiväkodit, alaja yläkoulut, kirjasto, neuvola, terveysasema,
hammashoitola sekä päiviäistavarakaupat
• Ingman Areena (mm. salibandy) 650 m,
Söderkulla DiscGolfPark 650 m, Taasjärven
uimaranta ja avantouinঞpaikka 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 Rautaঞeasemalle
15min), bussilla Helsinkiin n. 45 min
• Sipoo kuuluu HSL-alueeseen, joten
busseissa käy matkakorম

Kerava

Sipoo

Sipoo
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Sipoon Topaasin
Ihanat Kodit
• Korkeat huoneঞlat ja isot ikkunat tekevät
kodeista valoisia ja avaria
• Jokaisessa asunnossa on parveke tai
terassi
• Kaikissa ikkunoissa ja parvekeovissa
sälekaihঞmet
• Vesikiertoinen laমalämmitys mahdollistaa monipuoliset sisustusratkaisut, koska
paereita ei tarvita
• Voit valita pintamateriaalit makusi mukaan useista tyylikkäistä vaihtoehdoista
• Huoneistokohtainen lämpimän ja kylmän
veden miaus
• Lämmöntalteenotolla varusteu
koneellinen ilmanvaihto lisää
energiatehokkuua
• Turvallisuua lisäävät sähköverkkoon
liitetyt palovaroiমmet
Lue lisää: www.ihaniakoteja.fi

Vastuullista
rakentamista
Rakentajana otamme aina huomioon ympäristön rakentamisen ekologisuuden. Tämä
näkyy ympäristöä mahdollisimman vähän
kuormiavien rakennusmateriaalien sekä
energiatehokkaiden rakenneratkaisujen
valintana. Lähdemme rakennuksen elinkaariajaelusta, joten suunnielemme ja
rakennamme laadukkaita aikaa kestäviä
rakennuksia, joissa on matalat elinkaarikustannukset.
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Havainnekuvat ovat viieellisiä, eivätkä ne täysin vastaa todellisuua.

Modernia ja laadukasta
asumista Sipoon
Söderkullassa
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Avarat, valoisat kodit

10
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Havainnekuvat ovat viieellisiä, eivätkä ne täysin vastaa todellisuua.

Havainnekuva on asunnosta A33, 1 h + kt + parveke, 22,5 m2.

62,5 m

2

as. nro kerros
A38
5

3 h + kt + vh + parveke

Iso parveke tarjoaa
mahdollisuuksia
sisustajalle ja
koঞpuutarhurille

VH

Parvekkeiden pielet
vaihtelevat kerroksiain
12

Tässä Ihanassa
Kodissa on erillinen
vaatehuone

36,5 m

2

2 h + kt + parveke

as. nro kerros
A12
2
A21
3
A30
4

Kulmahuoneiston
suurista ikkunoista
on näkymä
kahteen suuntaan

Keiমö, olohuone
ja ruokailuঞla ovat
avaraa, yhtenäistä
ঞlaa

Parvekkeiden pielet
vaihtelevat kerroksiain
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25,0 m

2

1 h + kt + parveke

as. nro
A1, A3
A9, A11
A18, A20
A27, A29
A36

kerros
1
2
3
4
5

Nauঞ kesäilloista
omalla, parvekkeella

Korkeat ikkunat
tuovat valon
sisälle

Tehokasta ঞlankäyöä, valoa ja
toiminnallisuua

Parvekkeiden pielet
vaihtelevat kerroksiain
14

25,0 m

2

1 h + kt + parveke

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

Isolta parvekkeelta voit seurata
vuodenaikojen
vaihtelua

Tyylikkääsঞ
suunniteltu
upea yksiö

Ihana Koঞ,
jossa on uuden
kodin lumoa

Parvekkeiden pielet
vaihtelevat kerroksiain
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Parvekepuutarhurin
unelma

16
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Havainnekuvat ovat viieellisiä, eivätkä ne täysin vastaa todellisuua.

Havainnekuva on asunnosta A29, 1 h + kt + parveke, 25,0 m2.

23,5 m

2

1 h + kt + terassi + piha

Tyylikkääsঞ
suunniteltu
viihtyisä koঞ

Korkea huoneঞla tuo asuntoon
valoa ja avaruua

Vietä kesäiltoja
omalla terassilla
ja pihalla

Parvekkeiden pielet
vaihtelevat kerroksiain
n
18

as. nro kerros
A4
1

23,5 m

2

1 h + kt + parveke

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

Ihana Koঞ,
jossa on ঞlaa
omille sisustusratkaisuille

Laadukkaasঞ
viimeistelty
pesuhuone

Suuret ikkunat
tuovat valon
sisälle

Parvekkeiden pielet
vaihtelevat kerroksiain
Asunto Oy Sipoon Topaasi | www.ihaniakoteja.fi
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22,5 m

2

1 h + kt + terassi + piha

Korkeat ikkunat
ja avoin ঞla
tuovat lisää valoa

Viehäävä yksiö,
jossa toimivat
ঞlaratkaisut

Oma terassi
ja piha tuovat
asumiseen lisää
viihtyisyyä

Parvekkeiden pielet
vaihtelevat kerroksiain
n
20

as. nro kerros
A6
1

22,5 m

2

1 h + kt + parveke

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

Ihana koঞ, jossa on
kaikki tarpeellinen

Keiমö, olohuone
ja ruokailuঞla ovat
avaraa, yhtenäistä
ঞlaa

Asunnon
levyinen parveke
on kuin yksi
huone lisää

Parvekkeiden pielet
vaihtelevat kerroksiain
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22,5m

2

1 h + kt + parveke

as. nro kerros
A7
1
A16
2
A25
3
A34
4
A42
5

Uuden Ihanan
Kodin lumoa ja
valoisuua

Korkeat ikkunat
tuovat valon
sisälle

Ihana vieää
kesäiltoja omalla,
parvekkeella

Parvekkeiden pielet
vaihtelevat kerroksiain
22

22,5 m

2

1 h + kt + parveke

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

Laadukkaasঞ
viimeistelty
pesuhuone

Tilaa omille sisustusratkaisuille

Uusi ihana yksiö
ilman remonমhuolia

Parvekkeiden pielet
vaihtelevat kerroksiain
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21,5m

2

as. nro kerros
A5
1

1 h + kt + terassi + piha

Viehäävä yksiö,
jossa toimivat
ঞlaratkaisut

Tyylikkääsঞ
suunniteltu
Ihana Koঞ

V
Vietä
kesäiltoja
omalla terassilla
o
ja pihalla

Parvekkeiden pielet
p
vaihtelevat kerroksiain
24

21,5m

2

1 h + kt + parveke

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

Ihana Koঞ,
jossa on kaikki
tarpeellinen

Korkea huoneঞla tuo asuntoon
avaruua

Asunnon levyinen
parveke antaa
mukavaa lisäঞlaa

Parvekkeiden pielet
vaihtelevat kerroksiain
Asunto Oy Sipoon Topaasi | www.ihaniakoteja.fi
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Korkeat ikkunat
tuovat valoa sisälle
26
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Havainnekuvat ovat viieellisiä, eivätkä ne täysin vastaa todellisuua.

Havainnekuva on asunnosta A30, 2 h + kt + parveke, 36,5 m2.

36,5 m

2

kerros
1

Liikeঞla

Sisäänkäynঞ
liikeঞlaan
Graniiমঞen
puolelta

Korkeat ikkunat
tuovat valoa
liikeঞlaan

28

Kerrospohjat

Kellarikerros

Asunto Oy Sipoon Topaasi | www.ihaniakoteja.fi
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Kerrospohjat

1. kerros

30

Ihania Koteja
kaikille

2. kerros
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Kerrospohjat

3. kerros

32

Ihania Koteja
kaikille

4. kerros
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Irtaimistovarastot

5. kerros

34

Ihania Koteja
kaikille

Irtaimistovarastot As. Oy Sipoon Rubiinin puolella

Sipoon Topaasin varastot

Asunto Oy Sipoon Topaasi | www.ihaniakoteja.fi
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Saunaosasto

Sauna

Naapuritaloyhঞö Sipoon
Rubiinin ylimmän kerroksen
ঞlava saunaosasto kerhoঞloineen ja parvekkeineen
tuo luksusta arkeen

36

kerros
5
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Rakennustapaselostus

Yleistä
Asunto Oy Sipoon Topaasi rakennetaan Sipoon Pähkinälehtoon yhঞön vuokraamalle tonঞlle (koreli 531, tonম
1) osoieeseen Gneissiঞe 10, 01150 Sipoo. Yhঞö muodostuu yhdestä 5-kerroksisesta kerrostalosta, jossa on
yhteensä 43 asuntoa ja 1 liikeঞla.
Asemakaava
Tonঞlla on lainvoimainen asemakaava, joka on nähtävissä
kaupantekoঞlaisuudessa. Lisäঞetoja kaavoituksesta saa
Sipoon kunnalta puh. (09) 2353 6724.
Perustukset ja alapohja
Kerrostalon alapohja on teräsbetonirakenteinen lämpöeriste y alapohja.
Runko
Huoneistojen väliset seinät ovat teräsbetonia. Ulkoseinät
ovat teräsbetonisia ja lämpöeriste yjä. Rakennuksen
julkisivut ovat betonielemenejä.
Yläpohja ja vesikao
Yläpohja on lämpöeriste y ja pääosin rakenteeltaan
teräsbetonia. Asuinrakennuksen vesikaton materiaali on
konesaumau pelঞkate ja katon muoto harjakao.
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-alumiiniikkunoita. Ulkopuolen verhous on alumiinia.
Ovet
Huoneisto-ovet ovat maalauja ovia. Terassien ja
parvekkeiden ovet ovat yksilehঞsiä lasiaukollisia puualumiiniovia. Sisäovet ovat tehdaskäsiteltyjä laakaovia.
Laমat
Keiমöiden, eteisten, makuu- ja olohuoneiden laমamateriaalina on tammilautaparkeম. Pesuhuone- ja wcঞloissa laমamateriaalina on keraaminen laaa. Liikeঞlan
laমamateriaalina on vinyylilaminaaম.
Seinäpäällysteet
Kuivissa ঞloissa seinät ovat tasoitetaan ja maalataan.
Pesuhuoneiden seinät laatoitetaan.
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Katot
Huoneiden katot ovat pääasiassa ruiskutasoitepintaisia.
Alaslasketut katot ovat joko ruiskutasoiteuja tai maalattuja. Pesuhuoneissa katot paneloidaan.
Kalusteet
Kiintokalusteet ovat tehdasvalmisteisia vakiokalusteita.
Kiintokalusteiden alle jäävään laমaan ei asenneta parketঞa, eikä kiintokalusteiden taakse jääviä seiniä tasoiteta
eikä maalata.
Kodinkoneet
Yksiöiden keiমöissä on kahden levyn keraaminen liesitaso, kalusteeseen upoteu erillisuuni, liesikupu ja asঞanpesukone sekä jääkaappi pakasঞnlokerolla. Kaksioissa
ja kolmioissa on neljän levyn liesitaso, kalusteeseen
upoteu erillisuuni, liesikupu ja asঞanpesukone sekä
jääkaappi-pakasঞn.
Ilmanvaihto, lämmitys ja vesi
Yhঞö liitetään kaukolämpöverkkoon sekä kunnalliseen
vesi- ja viemäriverkkoon. Lämmitysjärjestelmänä on
vesikiertoinen laমalämmitys. Asunnoissa on huoneistokohtainen vedenmiaus sekä kylmälle eä lämpimälle
vedelle. Asunnoissa on lämmöntalteenotolla varusteu
keskite y koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Keiমön
liesikupu on kytke y talon poistoilmanvaihtoon.
Järjestelmät
Yhঞö liitetään sähkölaitoksen jakeluverkkoon (Keravan
Energia). Yhঞö varustetaan yleiskaapeloinঞverkolla ja
liitetään yleiseen televerkkoon operaaorin kiinteistökuidulla (sisältää kaapeli-tv:n). Antennipisteitä on kaikissa
asuinhuoneissa, ei kuitenkaan keiমössä. Huoneistot
varustetaan sähköverkkoon liiteävillä palovaroiমmilla.
Varastoঞlat
Kaikilla asunnoilla on lämpimät varastoঞlat, jotka sijaitsevat
naapuriyhঞö Asunto Oy Sipoon Rubiinin ensimmäisessä
kerroksessa. Lastenvaunuvarasto ja ulkoiluvälinevarasto
sijaitsevat talon ensimmäisessä kerroksessa.
Parvekelasitus
Huoneistoparvekkeisiin on mahdollisuus ঞlata lisätyönä
parvekelasitus. Asunnossa A18 on huolehdiava riiävästä palo-osastoinnista parvekelasituksen yhteydessä.

Ihania Koteja
kaikille

Muut ঞlat
Lämmönjakohuone, sähköpääkeskus sekä väestönsuoja
sijaitsevat talon ensimmäisessä kerroksessa. Ilmanvaihtokonehuone ja yhteiskäytössä oleva saunaosasto sijaitsevat
naapuriyhঞö Asunto Oy Sipoon Rubiinin ylimmässä kerroksessa.
Paikoitus
Yhঞöllä on 19 autopaikkaa. Autopaikat myydään osakkeina.
Pihat
Piha-alueet toteutetaan erillisen pihasuunnitelman
mukaisesঞ. 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 muutostyöঞlaukset
tulee tehdä sovitussa lisä- ja muutostyöaikataulussa, muussa
tapauksessa asunnot rakennetaan suunnitelmien mukaisesঞ.

Lyhenteet ja merkinnät
ET

eteinen

KT

keioঞla

OH

olohuone

MH

makuuhuone

PE

pesuhuone

VH

vaatehuone

PU

pukuhuone

S

sauna

RK

ryhmäkeskus

tankokaappi

hyllykaappi

jääkaappi ja uuni

Huomautus
Tämän esieen ঞedot perustuvat toukokuun 2019
ঞlanteeseen. Ostajan on tutustuava lopullisiin myynঞasiakirjoihin kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä.
Kohteen rakenteita ja materiaaleja voidaan perustajaurakoitsijan toimesta vaihtaa toisiin samanlaatuisiin.
Alakatot ja koteloinnit saaavat poiketa myynঞesieestä
tekniikan vaaঞmien ঞlavarausten vuoksi. Havainnekuvat
myynঞaineistossa ovat taiteilijan näkemyksiä ja saaavat
poiketa toteutuneesta.

liesi, päällä liesikupu

ঞlavaraus asঞanpesukoneelle

keiমön pesuallas ja hana

siivous-/pyykkikaappivaraus

ঞlavaraus pyykinpesukoneelle ja kuivausrummulle

sähköryhmäkeskus

pesuallas, hana, bideesuihku ja peili

wc-istuin

suihku

katon alaslasku, kotelo ja kaopalkki

pilari

syöksytorvi/sadevesikouru
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T2H
Vastuullista rakentamista,
nykyaikaista asumista.
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