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Tästä talosta suunnitellaan
kokonaistaideteos
– vuosikymmenestä toiseen
kestävää kauneutta ja koti
seuraavaksi sadaksi vuodeksi.

6

Uniikki sijainti yhdellä Länsi-Helsingin arvostetuista
saarista. Lehtisaaressa yhdistyy koko Helsingin
mittakaavassa ainutlaatuisella tavalla reilun vartin
matka keskustaan, meri, luonnonläheisyys, oma rauha ja
palvelut. Toisin kuin yleensä Helsingissä, Lehtisaaressa
merellisyys ei ole täyteen rakennettuja rantoja;
jokainen asukas pääsee aistimaan merellisyyttä
kulkemalla saarta kiertäviä polkuja.

Joonas Kanervan ja Ted Schaumanin hätkähdyttävän
upea arkkitehtuuri, palkitun Masu Planningin maisemasuunnittelu ja yksityiskohtiin ulottuva sisustuksen sekä
yleisten tilojen suunnittelu muodostavat kokonaisuuden,
jollaista harvoin näkee uudisrakennuksessa.

Newil&Baun suunnittelufilosofiassa asuminen on kokonaisvaltainen kokemus ja arjen toimivuus toteutetaan tarkkaan
suunnitelluilla yksityiskohdilla. Tornissa tämä näkyy
vaikuttavan avaran sisääntuloaulan lisäksi esimerkiksi
käytännöllisenä arkieteisenä, aulan SmartPost -laatikoina
ja kylmäsäilytystilana ruokalähetyksille sekä etätyötilana.
Autohallista on luonnollisesti kulku suoraan asuntoihin.
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Lehtisaaren Tornin hiilijalanjälki on yli 50% matalampi
verrattuna vastaavaan taloon, joka rakennetaan
tavanomaisin ratkaisuin. Tähän päästään esimerkiksi siten,
että Tornissa on maalämpö ja aurinkopaneelit. Nykyään
uuden rakennuksen rungon tekninen käyttöikä on usein
50 vuotta. Lehtisaaren Tornin runko on suunniteltu
kestämään sata vuotta.
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Tällä vuosituhannella hyvin poikkeuksellisesti:
rakennuttaja ei myy autopaikkoja ja liiketilaa, vaan 21
autopaikkaa ja ensimmäisen kerroksen liiketila jäävät
taloyhtiön omistukseen.
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01 NEWIL&BAU

SUUNNITTELUFILOSOFIAMME

RAKENTAMISEN
SEURAAVAT
SATA VUOTTA
Missiomme on palauttaa
kunnianhimo uuden rakentamiseen.
Se syntyy intohimosta asumiseen ja designiin, kymmenien vuosien
kokemuksesta rakennus- ja kiinteistöalalta sekä halusta rakentaa
kauniimpaa kaupunkia talo kerrallaan.
Suomalainen asuntorakentaminen kaipaa uusia ideoita.
Länsinaapureissamme rakentamisen rima on korkealla ja silti
kustannukset asukkaalle ovat huokeammat. Kaunis ja laadukas
asuminen ei saa olla harvojen etuoikeus. Suomen on aika kiriä kiinni
muiden etumatka.

Me olemme asuntorakennuttaja Newil&Bau. Rakennutamme
kerrostaloja ja saneeraamme vanhoja rakennuksia ainutlaatuisiksi
kaupunkikodeiksi kasvukeskuksissa.

Sijainti ja alueen identiteetti muodostavat lähtökohdan
Newil&Bau-kotien suunnittelulle. Valikoitujen arkkitehtien suunnittelemat rakennukset kestävät aikaa
myös esteettisesti.

KOKONAISUUDEN
VIIMEISTELEVÄ
KORKEATASOINEN
MAISEMASUUNNITTELU

Kauneuden ja toimivuuden yhdistelmä ulottuu myös
pihasuunnitteluun. Maisema-arkkitehtimme integroivat
rakennukset ympäristöönsä ja luovat miellyttävää
arkea viihtyisillä oleskelualueilla, leikkipaikoilla ja
istutusalueilla.

YKSITYISKOHTIEN
HARMONIALLE
PERUSTUVA
SISUSTUSSUUNNITTELU

Laadukkaat pintamateriaalit ja hiotut yksityiskohdat
ovat meille kunnia-asia. Asukas voi viimeistellä kotinsa
oman näköiseksi valitsemalla kuratoiduista sisustusvaihtoehdoista.

TYYLIKKÄÄT
YLEISET TILAT JA
ARKEA HELPOTTAVAT
ASUKKAIDEN
PALVELUT

Toimivuus on tyylikkyyttä. Asuntojen pohjaratkaisuihin
ja yleisten tilojen yksityiskohtiin kiinnitetään erityistä
huomiota. Valikoidut palvelut asukkaille helpottavat
arkea.

MARKKINOIDEN
PIENIN
HIILIJALANJÄLKI

Minimoimme rakentamisen ja rakennuksen elinkaaren
päästöt optimoiduilla suunnittelu-ratkaisuilla ja
työmaakäytännöillä. Lisäksi asukkailla on mahdollisuus
kompensoida oman kotinsa päästöt yhteistyökumppanimme kautta.

Seuraavat sata vuotta tulevat olemaan
asuinrakentamisen kiinnostavimmat.
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01 NEWIL&BAU

01 NEWIL&BAU

Teknologiasta pitää poimia sujuvimmat puolet. Ekologisuuden ja
virheettömän rakentamisen on oltava itsestäänselvyyksiä.
Arjen pitää tuntua ja tehdä vaikutus.

ALUEEN
IDENTITEETTIÄ
KUNNIOITTAVA
KORKEALAATUINEN
ARKKITEHTUURI

Toimitusjohtajan tervehdys
PETRI YLIVUORI
Lehtisaaren Torni on toinen Newil&Bausuunnittelufilosofian mukaan toteutettava
kohteemme ja hieno jatkumo suuren
suosion saavuttaneelle Insinööritalolle. On
ainutkertaista päästä luomaan uutta Lehtisaarta
ja suunnittelemaan alueen historiaa kunnioittava
9-kerroksinen talo, johon valmistuu 30 Newil&Baukotia. Joonas Kanervan ja Ted Schaumanin
saaminen Lehtisaaren Tornin pääsuunnittelijoiksi on
meille kunnia-asia. On ollut kiehtovaa seurata, miten
he ovat sisäistäneet Lehtisaaren identiteetin ja
luoneet sen pohjalta tulkintansa alueen tulevaksi
maamerkiksi.
Lehtisaaren Torni ei kuitenkaan ole pelkästään
esteettisesti kunnianhimoinen rakennus. Sen
tinkimättömän suunnittelun keskeisenä ohjenuorana
on Newil&Bau-suunnittelufilosofia ja sen viisi pääkohtaa. Loimme nämä suunnittelunohjausperiaatteet,
jotta voimme rakentaa asukkaillemme miellyttävän
kokonaisasumiskokemuksen.

13

01 NEWIL&BAU

Omia suosikkejani talon ominaisuuksista ovat upea
sisääntuloaula, yleisten tilojen lukuisat yksityiskohdat, monipuolinen arkieteinen, etätyötila, suora
kulku autohallista hisseillä asuntoihin sekä kaksi koko
kerroksen kattavaa asuntoa ylimmissä 8.-9.
kerroksissa. Erityisen iloinen olen siitä, että olemme
suunnitelleet talon, jonka hiilijalanjälki on yli 50%
matalampi kuin uudiskerrostaloissa keskimäärin.
Rakennuksen, joka on suunniteltu kestämään yli sata
vuotta normaalin 50 vuoden sijaan.

Yli 50% matalampi
hiilijalanjälki verrattuna
vastaavaan taloon,
joka rakennetaan
tavanomaisin ratkaisuin.
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02 LEHTISAARI

VEHREYS

Luonnonvaraiset luontoalueet vaikuttavat
terveyteen ja mielialaan tehokkaammin kuin
kaupunkiympäristön rakennetut viheralueet.
Lehtisaaren metsäiset alueet ovat sijainneet
pitkälti samoilla paikoilla 1700-luvulta asti ja tämän
poikkeuksellisen arvon voi kokemuksellisesti tuntea
kun saaren luonnossa kulkee; puut ovat koko
eteläisen Suomen mittakaavassa harvinaisen
vanhoja ja metsikkö monimuotoista.
Lehtisaaren luonnossa on jotain erityisen
rauhoittavaa. Saaren 50,5 hehtaarin pinta-alasta
yli 30 hehtaaria on puistoaluetta. Vanhan puuston
reunustama rantapolku alkaa noin 350 metrin
päästä nyt markkinoitavista asunnoista.
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MERI
Lehtisaaressa merellisyys ei ole täyteen rakennettuja rantoja,
vaan metsäpolkuja uimapaikoille; vapaata merenrantaa on
satoja metrejä. Jokainen asukas pääsee aistimaan saaren
merellisyyttä kulkemalla saarta kiertäviä polkuja.
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02 LEHTISAARI

02 LEHTISAARI

Muun muassa Metsäntutkimuslaitos ja
Luonnonvarakeskus ovat pitkään tutkineet
metsän vaikutusta ihmisen hyvinvointiin.
Tutkimuksissa on käynyt selville, että pienikin
aika metsässä vaikuttaa ihmisen psykkeeseen
ja fysiikkaan. Myönteiset vaikutukset näkyvät
jo viidessätoista minuutissa päivässä.
Metsän äänet ja tuoksut laskevat stressiä ja
verenpainetta.

YHTEISÖ

02 LEHTISAARI

Nykyisten Lehtisaarelaisten kanssa asuinalueesta
keskustellessa törmää uudestaan ja uudestaan
kuvaukseen siitä, miten rauhallinen, turvallinen ja
viihtyisä tämä saari on; miten lapset voi päästää ulos
leikkimään keskenään, miten hyvä naapurihenki
Lehtisaaressa on ja miten lähiasuinalueiden aikuiset
tulevat arjessaan Lehtisaareen ulkoilemaan ja
liikkumaan, koska Lehtisaaren luonto on parasta
mitä kantakaupungilla on tällä saralla tarjota.
Lapsiperheiden määrä onkin merkittävä ja väestöstä
lapsia on noin neljännes joka on selkeästi Helsingin
keskiarvoa korkeampi.
Lehtisaarelainen amatööriurheiluseura Hiidet
järjestää alueella perinteisiä lasten yleisurheilukisoja, hiihtokisoja, jalkapallokouluja, liikuntaleikkikouluja, saaren siivoustalkoita, saaristolaispäiviä
ynnä muita aktiviteetteja. Lehtisaaressa toimii myös
aktiivinen kaupunginosayhdistys Lehtisaari-Seura.
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LEHTISAARI UUDISTUU

Sen lisäksi, että 50 hehtaarin kokoinen Lehtisaari tarjoaa
poikkeuksellisen määrän merellistä luontoa; lenkkipolkuja,
merenrantaa, metsää ja lastenpuistoja, löytyy saarelta myös
toimivat lähipalvelut, kuten lähikauppa, kahvila, ravintola,
päiväkoti, ala-aste, kuntosali ja urheilukenttä.

Lehtisaari on nykyisin niin väljään rakennettu, että alueelle on
mahdollista rakentaa uusia taloja sekä kokonainen uusi tasokas
kortteli, saaren luontoarvot säilyttäen. Alue tulee 2020-luvulla
nousemaan uuteen kukoistukseen.
Torni on lähtölaukaus uudelle Lehtisaarelle.

Vierestä löytyvät lisäksi Kuusisaaren tunnelmalliset museot
sekä niiden kahvilat.

Nyt on käsillä seuraava vaihe Lehtisaaren uudistumisessa, kun
Newil&Bau toteuttaa Papinpöydänkujalle arkkitehtonisesti korkeatasoisen kerrostalokorttelin, joka koostuu yhteensä viidestä talosta.
Ensimmäisessä vaiheessa valmistuu Tornista ja kahdesta 4kerroksisesta talosta koostuva kortteli. Toisessa vaiheessa
rakennetaan kaksi 4-kerroksista taloa lisää.

02 LEHTISAARI

Alueen palveluihin kuuluvat myös esimerkiksi Kalastajatorpan
tenniskentät parin kilometrin päässä.
Munkkiniemen palvelut ovat kolmen kilometrin päässä.
Juuri lopulliseen loistoonsa auennut Tapiolan kauppakeskus
Ainoa löytyy myöskin kolmen kilometrin päästä.
Julkisen liikenteen yhteyksinä toimivat bussit ja metro.

22

Myöhemmässä vaiheessa, arviolta vielä 2020luvulla, on vuorossa Papinpöydänkujan lähistöllä sijaitsevan vanhan
ostoskeskuksen purkaminen ja uusien asuinkerrostalojen
rakentaminen sen tilalle. Talojen kivijalkoihin on kaavoitettu liiketilaa,
joten alueen palvelut tulevat entisestään lisääntymään.
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02 LEHTISAARI

PALVELUT JA LIIKENNEYHTEYDET

Pääosa Lehtisaaren asuntokannasta on rakennettu 1960-luvulla. Sen
jälkeen alueelle on valmistunut vain muutama uusi rakennus ja vain
yksi kerrostalo, Lehtisaarentielle vuonna 2013.

Nykytilanne

Lehtisaari seuraavan kehitysvaiheen jälkeen
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KALASTAJATORPAN
TENNISKLUBI, ~2 km

15

MUNKKINIEMEN
YHTEISKOULU, ~3,2 km

16

1
2

1 Didrichsenin taidemuseo, Kuusilahdenkuja 1
KEILANIEMEN METROASEMA ~1,6 km
AALTO-YLIOPISTON METROASEMA ~2,2 km

2 Villa Gyllenberg, Kuusisaarenpolku 11
3 Alepa Lehtisaari, Lehtisaarentie 2

7

KAUPPAKESKUS AINOA,
TAPIOLA, ~3 km

4 Maja Coffee Roastery, Lehtisaarentie 1
5 Old Jerusalem, Lehtisaarentie 1

3

6 Min Sushi, Lehtisaarentie 1
7 Kauppakeskus Ainoa, Tapionaukio 4

13

6
5

9
8

10

11

12

4

8 Pilke päiväkoti Taikasaari, Papinpöydänkuja 4
9 Lehtisaaren päiväkoti, Papinpöydänkuja 10
10 Lehtisaaren koulu (luokat 1.-2.), Papinpöydänkuja 10
11 Lehtisaaren tekonurmi
12 Pyhän Laurin puiston leikkipaikka
13 FysioGeriatria-hyvinvointikeskus, Lehtisaarentie 2
14 Lehtisaaren uimaranta
15 Kalastajatorpan tennisklubi, Kärkitie 4

HIIDENKIUKAAN
PUISTO

16 Munkkiniemen yhteiskoulu, Laajalahdentie 21

02 LEHTISAARI

Bussilinjat 510, 552, 108N
Pyöräillen Helsingin keskustaan 25 min / 8 km

14
= Lehtisaaren Torni

LAUTTASAARI
0,5 km
KASKISAARI

26

03 TALO

Lehtisaaren Torni
Vuosikymmenestä toiseen kestävää kauneutta ja koti
seuraavaksi sadaksi vuodeksi.
Torni ei tule olemaan ainoastaan ulkoisesti kaunis ja vaikuttava
rakennus; ratkaisuilla ja aidoilla materiaaleilla on tähdätty ennen
kaikkea siihen, että talo ja sen huoneistot tuntuvat kodilta, vaikkakin
tavallista laadukkaammalta sellaiselta. Laadun tuntuun ei pyritä
pelkästään kuorruttamalla perusratkaisuja näyttävillä pinnoilla, vaan
ajattelemalla jokainen detalji niin tarkasti, että kokonaisuuteen syntyy
korkealaatuisuuden tunnelma, joka on enemmän kuin osiensa summa.
Kestävän kauneuden nimissä Tornin rungon suunniteltu käyttöikä on
sata vuotta.

03 TALO
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Arvostettujen Schauman & Nordgren architects ja Schauman arkkitehtien
suunnittelema Lehtisaaren Torni sijoittuu keskeiselle paikalle uniikin
lähisaaren sydämeen. Kohteesta muodostuu maanläheinen maamerkki, jonka
arkkitehtoninen identiteetti liittyy monipuoliseen kaupunkiasumiseen luonnon
helmassa. Lehtisaaren vehreys, merellinen maisema sekä keskustan läheisyys
luovat ainutlaatuiset lähtökohdat houkuttelevalle asumiselle. Rakennuksen
ylimmistä kerroksista avautuu mahtavat merinäkymät sekä Keilalahden että
Laajalahden suuntaan.

Pääsisäänkäynnin lomaan, rakennuksen kivijalkaan muodostuu naapuruston
uusi kohtaamispaikka. Pohjakerroksen korkea liiketila avautuu ilta-auringossa
sijaitsevalle uudelle aukiolle. Lehtisaaren Tornin tasokas pihamiljöö, rakennuksen
geoterminen lämmitys, sekä 21-paikkainen autohalli sähköauton latauspisteoptioilla edustavat vahvasti nykypäivän asumista ja kestävää kehitystä.
Suurille parvekkeille kuljetaan lasiliukuovista. Ylimpien kerrosten asunnot
kattoterasseineen aukeavat neljään ilmansuuntaan.
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TED SCHAUMAN JA JOONAS KANERVA
Tornista suunnitellaan kokonaisuus, jossa laadukkaat sisätilat
sekä ajaton ja konstailematon ulkoarkkitehtuuri muodostavat
aikaakestävän ja sopusointuisen uudisrakennuksen. Materiaalija sävymaailma tukevat vuosikymmenestä toiseen kestävää
hillittyä arvokkuutta.

03 TALO

03 TALO

Rakennuksen iättömät materiaalit; tiili, puu ja lasi sekä selkeälinjainen
arkkitehtuuri luovat hienostuneen ja vähäeleisen linkin Lehtisaaren historiaan ja
sen rakennuskantaan. Lehtisaaren Tornin arkkitehtuurin ja sisustuksen luonteva
vuoropuhelu, sekä hallittu detaljimaailma, liputtavat saarelle tyypillisten 1970luvun laatuasuntojen puolesta.

Pääarkkitehdit
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Kaikki 21 autopaikkaa
ja ensimmäisen kerroksen liiketila
jäävät taloyhtiön omistukseen.

36

04 PIHA

Piha

Maisema-arkkitehti

Tornin pihasuunnittelun keskeisimmät lähtökohdat ovat
ihmislähtöisyys ja ajattomuus.

MALIN BLOMQVIST, MASU PLANNING

Piha jakautuu selkeästi kahteen teemaan ja tasoon,
idea joka nousi luontevaksi dialogiksi talon arkkitehtuurin kanssa
ja seuraa sitä miten tasot luonnostaan asettuvat maastoon.
Yleisilme on rehevä ja runsas, ja kasvillisuus ikään kuin syleilee
korttelia. Ylätaso on pienimittakaavainen pihaympäristö,
kokemuksena intiimi, muodostaen naapurusto-tunnelman
terasseilla ja puutarhamaisilla istutuksilla.

Pihan pääsuunnittelija Malin Blomqvist vastaa esimerkiksi Tanskan
Odensessa vuonna 2020 avattavan, jo nyt laajalti huomiota
herättäneen uuden H.C. Andersenin museon laajoista puutarhasuunnitelmista yhdessä japanilaisen maailmantähti-arkkitehti
Kengo Kuman kanssa.

Pihalta löytyy myös leikkialueita sekä pergoloiden määrittelemiä,
asukkaiden yhteisiä kohtaamis- ja grillauspaikkoja.
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04 PIHA

04 PIHA

Alataso on julkisempi, monilajisella puustolla ja se liittyy
ilmeeltään korttelin eteläpuolella olevaan metsärinteeseen.
Tornitalon aukiomainen edusta linkittää korttelin ympäröivään
kaupunkiin.

MASU Planning on maisema-arkkitehtien Malin Blomqvistin ja
Sune Oslevin vuonna 2007 perustama suunnittelutoimisto joka
on tunnettu poikkeuksellisen laadukkaasta suunnittelustaan sekä
voitoistaan ja ehdokkuuksistaan kansallisissa ja kansainvälisissä
kilpailuissa.
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05 ASUNNOT

Taiteilijan suuntaaantava näkemys.
Sisustusteema Classic.
Kalanruotoparketti.

Huoneistoluettelo
2. KERROS

ASUNTO 1, 4H+P+S 86,5 m2
ASUNTO 2, 1H+P 32,0 m2
ASUNTO 3, 3H+P+S 61,0 m2

3. KERROS

ASUNTO 4, 4H+P+S 86,5 m2
ASUNTO 5, 1H+P 32,0 m2
ASUNTO 6, 3H+P+S 61,0 m2
ASUNTO 7, 2H+P 40,0 m2
ASUNTO 8, 3H+P+S 59,0 m2

4. KERROS

ASUNTO 9, 4H+P+S 86,5 m2
ASUNTO 10, 1H+P 32,0 m2
ASUNTO 11, 3H+P+S 61,0 m2
ASUNTO 12, 2H+P 40,0 m2
ASUNTO 13, 3H+P+S 59,0 m2

5. KERROS

ASUNTO 14, 4H+P+S 86,5 m2
ASUNTO 15, 1H+P 32,0 m2
ASUNTO 16, 3H+P+S 61,0 m2
ASUNTO 17, 2H+P 40,0 m2
ASUNTO 18, 3H+P+S 59,0 m2

6. KERROS

ASUNTO 19, 4H+P+S 86,5 m2
ASUNTO 20, 1H+P 32,0 m2
ASUNTO 21, 3H+P+S 61,0 m2
ASUNTO 22, 2H+P 40,0 m2
ASUNTO 23, 3H+P+S 59,0 m2

7. KERROS

ASUNTO 24, 4H+P+S 86,5 m2
ASUNTO 25, 1H+P 32,0 m2
ASUNTO 26, 3H+P+S 61,0 m2
ASUNTO 27, 2H+P 40,0 m2
ASUNTO 28, 3H+P+S 59,0 m2
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8. KERROS

ASUNTO 29, 4H+P+S 118,0 m2, koko kerros

9. KERROS

ASUNTO 30 4H+P+S 118,0 m2, koko kerros
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05 ASUNNOT

Huonekorkeus 2,7 metriä

Taiteilijan suuntaa-antava
näkemys huoneistosta 28
ja sen näkymistä.
Sisustusteema Sand,
kalanruotoparketti.

AS20, 5. krs
AS25, 6. krs

Lehtisaari

AS2, 1. krs
2. krs
AS AS5,
2, 2.
krs
AS10, 3. krs
AS AS15,
5, 3.4.krs
krs
AS 10,
4.5.krs
AS20,
krs
AS25,
6.
krs
AS 15, 5. krs

Papinpöydänkuja 1, 00340 Helsinki

AS 20, 6. krs
AS 25, 7. krs

(LTO)
PPK
KUIV

ET
(LTO)
PPK
KUIV

ET

1H + K, 32,0 m2

KPH

(LTO)
PPK
KUIV

ET

SK+PY

KPH

1h + avok + kph + parveke
32,0 m2

K

SK+PY

KPH
APK

K

APK

L+U
LT

SK+PY

JK/PK

L+U
LT

Ihana, parvekkeellinen koti, johon muodostuu
luontevasti eri toimintoihin tarkoitettuja tiloja;
eteinen ja säilytystilat, kylpyhuone, makuutila,
oleskelutila, ruokailutila ja avokeittiö. Lasitetulle
parvekkelle antava liukuovi on lasia lattiasta kattoon,
mikä lisää huoneiston tilan tuntua. Kylpyhuoneeseen
mahtuu loistavasti tilava suihku ja tyylikkäästi
verhon taakse piilotettu pesutorni. Suihkussa
kauniina yksityiskohtana Unidrain-lattiakaivo.
Keittiössä luonnollisesti integroidut astianpesukone
ja jääkaappi/pakastin. Kaapistot ja keittiö ovat yhtä
pitkää kalustetta ja samaa sävyä.

K
OH

APK

JK/PK

1H+K
32,0 m2

1H+K
32,0 m2

OH

LASILIUKUOVI

L+U
LT

LASILIUKUOVI

JK/PK

LASITETTU
PARVEKE

LASITETTU
PARVEKE

1H+K
32,0 m2

lasikaide
OH

lasikaide
LASILIUKUOVI

LASITETTU
PARVEKE

Asunnon kokonaisuus ja yksityiskohdat on mietitty
pieteetillä, joka muodostaa tilan tunnelmasta
miellyttävän, laadukkaan ja harmonisen.

lasikaide

P
P

3

2

3

4

5

MITTAKAAVA 1:100

5

4

1

05 ASUNNOT

05 ASUNNOT

0

A 1:100

0

P

1

2

3

4

5

MITTAKAAVA 1:100
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AS27, 6. krs
2H + K, 40,0 m2

Lehtisaari

ASAS7,
7 , 2.3.krskrs
AS12, 3. krs
ASAS17,
12, 4.
krs
4. krs
5. krs
ASAS22,
17, 5.
krs
AS27,
6.
krs
AS 22, 6. krs
AS 27, 7. krs

Papinpöydänkuja 1, 00340 Helsinki

ET

lasikaide
LASITETTU
PARVEKE

lasikaide
LASITETTU
PARVEKE

(LTO)
PPK
KUIV

KPH

LASILIUKUOVI

OH

APK

JK/PK

L+U
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Harvinaisen miellyttävä neljänkymmenen neliön
kaksio, jonka olohuoneen tilan tuntua lisää huoneen
sijainti talon kulmassa sekä parvekkeelle johtava
suuri, lattiasta kattoon lasia oleva liukuovi.
Asunnossa on lisäksi tilaa ulkovaatteille eteisessä ja
hyvän kokoiset makuuhuone ja kylpyhuone. Kylpyhuoneessa on luonnonvaloa sisään tuova ikkuna ja
kauniina yksityiskohtina Unidrain-lattiakaivo sekä
verho, jonka taakse pesutorni on piilotettu.
Keittiössä luonnollisesti integroidut astianpesukone
ja jääkaappi/pakastin. Kaapistot ja keittiö ovat yhtä
pitkää kalustetta ja samaa sävyä.
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Asunnon kokonaisuus ja yksityiskohdat on mietitty
pieteetillä, joka muodostaa tilan tunnelmasta
miellyttävän, laadukkaan ja harmonisen.
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3H + K, 59,0 m2

Lehtisaari

AS 8, 3. krs
ASAS8,
13, 2.4.krskrs
AS13, 3. krs
ASAS18,
18, 5.
krs
4. krs
AS AS23,
23, 6.
krs
5. krs
AS28,
6.
krs
AS 28, 7. krs
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Ainutkertainen kulmahuoneisto huimalla, jopa
itse asuntoa leveämmällä lasitetulla parvekkeella.
Suuren olohuoneen isot lasiliukuovi ja ikkunat
antavat parvekkeen suuntaan. Myös toisesta makuuhuoneesta löytyy lasiliukuovi parvekkeen suuntaan.
Eteisessä säilytystilaa ulkovaatteille. Asunnossa on
yhdistetty kylpyhuone-kodinhoitohuone, jossa pesutorni on tyylikkäästi piilossa verhon takana.
Suihkussa kauniina yksityiskohtana Unidrain-lattiakaivo. Huoneiston oman saunan löylyt lämmittävät
syysiltoina. Keittiössä luonnollisesti integroidut
astianpesukone ja jääkaappi sekä pakastin.
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Asunnon kokonaisuus ja yksityiskohdat on mietitty
pieteetillä, joka muodostaa tilan tunnelmasta
miellyttävän, laadukkaan ja harmonisen.
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3H + K, 61,0 m
AS3, 1. krs
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Upea huoneisto, jonka kulma-olohuoneen ikkunat
antavat valon ilmansuuntiin, kaakkoon ja
lounaaseen. Lattiasta kattoon lasia oleva liukuovi
tilavalle parvekkeelle. Makuuhuoneet eri
puolilla asuntoa. Eteisessä hyvin säilytystilaa
ulkovaatteille. Tässä huoneistossa on myös kodinhoitohuone ja sauna. Kodinhoitohuoneen koneet
ovat kauniisti piilossa verhon takana. Suihkussa
kauniina yksityiskohtana Unidrain-lattiakaivo.
Keittiössä luonnollisesti integroidut astianpesukone
ja jääkaappi sekä pakastin.
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Asunnon kokonaisuus ja yksityiskohdat on mietitty
pieteetillä, joka muodostaa tilan tunnelmasta
miellyttävän ja harmonisen.
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Lehtisaari
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Lähes täydellinen kolmen makuuhuoneen päätyasunto, jonka ikkunat antavat kolmeen suuntaan.
Upean tilajaon omaavan huoneiston sydän on tilava
olohuone-avokeittiötila, jonka iso, parvekkelle antava liukuovi on lasia lattiasta kattoon ja lisää olohuoneen tilan tuntua entisestään. Kaakon suunnassa
oleva parveke on suuri ja lasitettu. Asunnon sauna
on ikkunallinen ja kylpyhuoneen lisäksi myös kodinhoitohuoneen yhteydessä on wc. Kodinhoitohuoneen
koneet ovat kauniisti piilossa verhon takana.
Keittiössä luonnollisesti integroidut astianpesukone
ja jääkaappi sekä pakastin. Suihkussa kauniina
yksityiskohtana Unidrain-lattiakaivo.
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Asunnon kokonaisuus ja yksityiskohdat on mietitty
pieteetillä, joka muodostaa tilan tunnelmasta
miellyttävän, laadukkaan ja harmonisen.
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Lehtisaari
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Yksityiskohdiltaan hyvin pitkälle viety huoneisto on
kokonaisuudeltaan kaupungin parhaita.
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Koko kerroksen käsittävä huoneisto, ei seinänaapureita. Näköala 360 astetta, meri näkyy.
Valtava parveke, jonka liukuovi lasia lattiasta
kattoon. Valtava, osittain katettu terassi. Hissillä
suoraan asuntoon. Oma sauna ja kodinhoitohuone,
kodinhoitohuoneen koneet piilossa verhon takana.
Iso kylpyhuone, jossa kaksi suihkua ja
kauniina yksityiskohtana Unidrain-lattiakaivo.
Erillinen wc. Keittiössä luonnollisesti integroidut
astianpesukone, jääkaappi ja pakastin
sekä viinikaappi.
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Koko kerroksen käsittävä huoneisto, ei seinänaapureita, ei naapureita yläpuolella. Näköala 360
astetta, meri näkyy. Valtava parveke ja suuri terassi.
Hissillä suoraan asuntoon. Oma sauna ja kodinhoitohuone, kodinhoitohuoneen koneet piilossa verhon
takana. Iso kylpyhuone, jossa kaksi suihkua ja
kauniina yksityiskohtana Unidrain-lattiakaivo.
Erillinen wc. Keittiössä luonnollisesti integroidut
astianpesukone, jääkaappi ja pakastin
sekä viinikaappi.
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Yksityiskohdiltaan hyvin pitkälle viety huoneisto on
kokonaisuudeltaan kaupungin parhaita.
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Taiteilijan suuntaa-antava
näkemys huoneistosta 27
ja sen näkymistä.
Sisustusteema Classic.
Lankkuparketti.
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Kaikissa huoneistoissa
lattiasta kattoon lasia oleva
liukuovi lasitetulle
parvekkeelle.

Taiteilijan suuntaa-antava
näkemys huoneistosta
30 ja sen näkymistä.
Sisustusteema Classic.
Chevron-kalanruotoparketti.

06 SISUSTUS

SISUSTUKSESTA

CLASSIC

BLACK

SAND

GREEN
06 SISUSTUS

04 SISUSTUS

Neljä sisustusarkkitehtimme suunnittelemaa
sisustuskonseptia on suunniteltu vahvasti
konkretian kautta, niin että asunto oikeasti
toimii kun siellä asutaan. Suunnitelmien
tasapainoisuuden ja aitojen materiaalien
laadun ansiosta voimme tarjota koteja,
jotka näyttävät kauniilta ja tuntuvat hyviltä
vielä 10 tai 20 vuoden kuluttua.

77

CLASSIC

Tyylikkään harmoninen yleisvaikutelma,
johon puu tuo lämpöä ja kodikkuutta.
Ajaton ja klassinen. Valoisa kokonaisuus,
valkoisen ja harmaan viileitä sävyjä;
teemoista vaalein.

YLEISILME
Yleisilme on raikkaan,
puhtaan valkoinen ja
soveltuu moneen sisustustyyliin. Valkoinen sävy
sopii myös hyväksi pohjaksi,
jos värien kanssa haluaa itse
leikitellä. Kaapit ja seinät
ovat samaa valkoista sävyä.
Kuvassa lisävalintana
kalanruotoparketti.
KYLPYHUONE
Kylpyhuoneen kauniit marmorikuvioiset, mattapintaiset kuivapuristelaatat
antavat ylellisen tunnelman.
Vaalean harmaa kaluste ja
kromatut yksityiskohdat
luovat yhdessä marmorikuvion kanssa upean kokonaisuuden. Kuvassa lisävalintana peilikaappi.

KEITTIÖ
Keittiön vaalean harmaat ovet on
käsitelty himmeällä, kestävällä maalilla.
Keittiön taso on yksiväristä kompaktilaminaattia
joka on valittu oven sävyn kanssa yhteensopivaksi.
Keittiöön saa lisää ilmettä valitsemalla lisävalintana
hennon marmorikuvioisen kvartsitason.
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Taiteilijan näkemys sisustusteeman
Classic väreistä ja materiaaleista. Kuvissa
lisävalintoja. Ota yhteyttä myyntipäällikköömme, kun haluat tutustua
väreihin ja materiaaleihin luonnossa.
Kuvassa näkyvän huoneen tai kalusteiden
mittasuhteet eivät esitä mitään
tiettyä huonetta.

BLACK

Samoista lähtökohdista tyylikäs kuin
Classic, mutta särmää on tuotu lisää.
Täyteläinen ja rohkea. Orgaanisen värisen
puun ja mustan yhdistelmä luo kontrasteja.

YLEISILME
Puhtaan harmaa sävy antaa
tilaa monelle väriyhdistelmälle ja sisustusratkaisulle.
Tämä harmaa sävy antaa
ilmettä, pitäen yleisilmeen
kuitenkin valoisana. Seinät
ja vaatekaapit ovat samaa
vaalean harmaata sävyä, jolloin kokonaisuudesta tulee
rauhallinen. Kuvassa lisävalintana kalanruotoparketti.
KYLPYHUONE
Ihanat terrazzo -kuvioiset,
vaalean harmaat kuivapuristelaatat tuovat tämän hetken trendit hillittyyn kokonaisuuteen. Upea terrazzo,
musta viilutettu puupinta
ja kromatut yksityiskohdat
luovat ihanan rohkean kokonaisuuden. Kuvassa lisävalintana peilikaappi.

KEITTIÖ
Keittiön vaikuttavat, mustat ovet ovat pinnaltaan viilutetut, puunsyyt tulevat kauniisti esille mustan sävyn alta ja
pinta on elävä. Tasoksi on valittu musta korkealaatuinen
kompaktilaminaatti, jonka pinta on käsitelty sormenjälkiä ja rasvaa hylkiväksi. Valitsemalla lisävalintana kauniin elävän kvartsitason saadaan mustaan keittiöön lisää
ilmettä.
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Taiteilijan näkemys sisustusteeman
Black väreistä ja materiaaleista. Kuvissa
lisävalintoja. Ota yhteyttä myyntipäällikköömme, kun haluat tutustua
väreihin ja materiaaleihin luonnossa.
Kuvassa näkyvän huoneen tai kalusteiden
mittasuhteet eivät esitä mitään
tiettyä huonetta.

SAND

Tähän konseptiin on otettu mukaan
enemmän lämpimiä värejä. Beigen
sävyt ja lämmin puu luovat luontevan
ja pehmeän yleisvaikutelman.

YLEISILME
Lämpimän hiekan sävyillä
luodaan rauhallinen ympäristö. Vaatekaapit ovat
samaa hiekan sävyä, jolloin
kalusteet uppoavat saumattomasti osaksi sisustusta.
Kuvassa lisävalintana kalanruotoparketti.
KYLPYHUONE
Lämmin, ihana hiekka tuo
kylpyhuoneeseen spa-tunnelmaa. Hiekan sävyiset,
eläväpintaiset kuivapuristelaatat ja tammiviilutetut kalusteet sopivat täydellisesti
yhteen. Kromatut yksityiskohdat ovat klassisen kauniit. Kuvassa lisävalintana
peilikaappi.

KEITTIÖ
Kaunis, ajaton tammi tuo erityisen paljon lämpöä tämän
keittiön kokonaisilmeeseen. Kaunis, viilutettu puupinta on
kestävä ja toimii erinomaisesti keittiömateriaalina. Tasona on hiekan sävyinen kompaktilaminaatti ja lisävalintana
kaunis kvartsi jossa on hentoa kuviointia.
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Taiteilijan näkemys sisustusteeman
Sand väreistä ja materiaaleista. Kuvissa
lisävalintoja. Ota yhteyttä myyntipäällikköömme, kun haluat tutustua
väreihin ja materiaaleihin luonnossa.
Kuvassa näkyvän huoneen tai kalusteiden
mittasuhteet eivät esitä mitään
tiettyä huonetta.

GREEN

Luonteikas ja värikäs. Kokonaisvaikutelma
säilyy ammattitaitoisella suunnittelulla
rauhallisena ja tasapainoisena. Vihreän ja
beigen kodikas yhdistelmä lämpöä ja
luonnon sävyjä.

YLEISILME
Yleisilme on raikkaan, puhtaan valkoinen ja soveltuu
moneen sisustustyyliin.
Valkoinen sävy sopii myös
hyväksi pohjaksi jos värien
kanssa haluaa itse leikitellä.
Kaapit ja seinät ovat samaa
valkoista sävyä. Kuvassa
lisävalintana kalanruotoparketti.
KYLPYHUONE
Kylpyhuoneen kuivapuristelaatat ovat vaalean pähkinän sävyiset. Vihreä kaluste
yhdessä kromin ja pähkinän
kanssa luo ihanan harmonisen tunnelman. Kuvassa
lisävalintana peilikaappi.

KEITTIÖ
Kaunis vihreä sävy tuo keittiöön kodikkaan tunnelman.
Ovet on maalattu kestävällä, himmeällä maalilla. Yhdessä
kylmän hiekansävyisen kompaktilaminaattitason kanssa
luodaan rauhallinen, mutta eloisa kokonaisuus. Lisävalintana voi rakeakuvioisen kvartsitason avulla tuoda lisää
leikkisyyttä ja kiinnostavia yksityiskohtia.
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Taiteilijan näkemys sisustusteeman
Green väreistä ja materiaaleista. Kuvissa
lisävalintoja. Ota yhteyttä myyntipäällikköömme, kun haluat tutustua
väreihin ja materiaaleihin luonnossa.
Kuvassa näkyvän huoneen tai kalusteiden
mittasuhteet eivät esitä mitään
tiettyä huonetta.

07 ASUMINEN

YHTEISTILAT

PALVELUT

Lehtisaaren Torniin rakennetaan upea, korkea
ja avara sisääntuloaula, jonka yksityiskohdat on
suunniteltu toivottamaan Sinut tervetulleeksi
kotiin joka päivä.

Erillisessä arkieteisessä voit suihkuttaa
puhtaiksi vaikka lasten saappaat tai koiran
turkin ja säilyttää lastenvaunuja sekä
polkupyöriä.

Asukkaana voit hakea alakerran
autohallista yhtiön yhteiskäyttöauton
käyttöösi vaikka ostosreissua varten.

Vaihtoehtoisesti voit liikkua
Pelagon yhteiskäyttöpyörällä.

Etätyöskentelytilassa pääset työskentelemään
poissa kotoa, mutta työmatka jää lyhyeksi.

Talosta löytyy myös pyöränhuoltopiste.
Tornin autohallissa on taloyhtiön itse
omistamat 21 autopaikkaa, joista jokainen on
mahdollista varustaa sähköauton latausmahdollisuudella.
Hallista pääsee hissillä suoraan asuinkerroksiin.
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PALVELUT

Talon palveluihin kuuluu kylmäsäilytystilat
ruokalähetyksille; voit tilata ruokaa kotiisi ilman,
että Sinun tarvitsee olla vastaanottamassa lähetystä.

Valitessasi älykotiratkaisun voit säätää
mobiilisti huoneistosi valaistusta ja
ilmanvaihtoa.

07 ASUMINEN

Talon palveluihin kuuluvat myös Postin pakettien
noutolokerikot, joihin voit tilata lähetyksesi.
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Etätyöskentelytilassa Artek Helsingin kanssa yhteistyössä suunniteltu kalustus.

Artek/Zara Peifer

Lifestyle-kumppanit
Haluamme tarjota asukkaillemme kunnianhimoisesti
suunniteltujen kotien lisäksi arjen elämyksiä ja käytännöllisyyttä.
Lehtisaaren Tornissa tässä auttavat Artek Helsinki ja Pelago.

ARTEK HELSINKI
Nuoret idealistit Alvar ja Aino
Aalto, Maire Gullichsen ja
Nils-Gustav Hahl perustivat
Artekin Helsingissä vuonna 1935
tavoitteenaan "harjoittaa
huonekalujen kauppaa sekä
edistää näyttelyiden avulla ja
muulla tavoin nykyaikaista
asuntokulttuuria".
Artekin tuotteet valmistetaan
edelleen puoliteollisesti
moderneja valmistustapoja ja
käsityötaitoa yhdistäen Alvar
Aallon alkuperäisen
vision mukaisesti.

PELAGON PYÖRÄLLÄ PIDEMMÄLLE

Artek/Mikko Ryhänen
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Lehtisaaren Tornin asukkaana sinulla on
yhteiskäytössä kolme Pelagon ajatonta Brooklyn-klassikkopyörää. Pelagon pyörissä yhdistyy
käyttömukavuus ja muotoilu, joka huomioi
urbaanin kaupunkiympäristön vaatimukset
mäkineen, mukulakivineen ja paikka paikoin
puuttuvine pyöräteineen.
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Lehtisaaren Tornin
asunnonostajana saat
Artek Helsingiltä
kalustussuunnittelun
kaupan päälle.

08 EKOLOGISUUS

54% PIENEMPI HIILIJALANJÄLKI

ASUMISEN HIILIJALANJÄLKI

Ympäristöystävällisen, kauniin ja toimivan rakentamisen ei tarvitse
olla asukkaalle kalliimpaa, päinvastoin. Panostamalla sinnikkäästi
suunnittelun kaikkiin pieniin yksityiskohtiin ja huomioimalla
rakennuksen koko elinkaaren löydämme ne ratkaisut, jotka
tuottavat parhaat lopputulokset asukkaalle, taloyhtiön taloudelle
ja ympäristölle.

Tiesitkö, että keskivertosuomalaisen asumisen hiilijalanjälki on noin
2 070 kg CO2e vuodessa? Merkittävä osa asumisen hiilijalanjäljestä
muodostuu lämmityksestä ja sähköstä. Muuttamalla Lehtisaaren
Torniin pystyt pienentämään omaa asumisen hiilijalanjälkeäsi yli 50 %.

MAALÄMPÖ

AURINKOPANEELIT

-54%

MATALAMPI
HIILIJALANJÄLKI
JA
A-ENERGIALUOKKA

ÄLYKÄS
TALOAUTOMAATIO

OPTIMOIDUT
SUUNNITTELURATKAISUT
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SADAN VUODEN
RUNKO

Elinkaarihiliijalanjälki mittaa koko rakennuksen elinkaaren aikaisia ilmastovaikutuksia. Päästöt on laskettu sadan
vuoden käyttöiällä. Laskenta on suoritettu konsultointiyhtiö Granlundin toimesta Ympäristöministeriön
vähähiilisyyden arviointimenetelmän (2019) mukaisesti. Laskennassa on huomioitu elinkaaren vaiheet YM:n
menetelmän ja Standardin EN15978 mukaisesti. Vertailukohtana laskelmassa on käytetty käsillä olevaa rakennusta,
joka olisi toteutettu tavanomaisin ratkaisuin. Tulokset perustuvat 30.9.2020 voimassa oleviin suunnitelmiin.
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MITEN PÄÄSEMME UUDELLE TASOLLE?
Tornin jalanjälki vuodessa on 7,6 kg CO2e asuinneliöä kohden.
Tavanomaisilla ratkaisuilla tämän talon jalanjälki vuodessa olisi
16,4 kg CO2e neliöä kohden. Lehtisaaren Tornissa pääsemme tähän
lukemaan huomioimalla rakennuksen koko elinkaaren aikaiset
päästöt muun muassa seuraavin toimenpitein:
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Maalämpö
Sadan vuoden runko
Aurinkopaneelit
Älykäs taloautomaatio
Optimoidut suunnitteluratkaisut ikkunoissa, ovissa, välipohjissa ja
muissa yksityiskohdissa
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27.10.2020

Asemapiirros

Tietoja kohteesta
rashuoneen väliset seinät ovat betonirakenteisia. Asuntojen sisäiset seinät ovat
rankarakenteisia levytettyjä seiniä rakennesuunnitelmien mukaan. Asuntojen kylpyhuoneet tehdään paikalla rakentaen.

YHTIÖN NIMI: As Oy Lehtisaaren Torni, Helsinki
KATUOSOITE: Papinpöydänkuja 1, 00340 Helsinki
KAUPUNGINOSA: Lehtisaaren kaupunginosa
KORTTELI: n:o 30206
TONTTI: n:o 5
KIINTEISTÖTUNNUS: 91-30-206-4

ULKOSEINÄT
Ulkoseinät ovat betonirakenteisia ja toteutetaan rakennesuunnitelmien mukaan. Ulkopuolella lämmöneristys ja tiilimuurattu
julkisivu arkkitehtisuunnitelmien mukaan.

Asunto Oy Lehtisaaren Torni, Helsinki sijaitsee Lehtisaaren kaupunginosan
korttelissa n:o 30206 tontilla n:o 5. Tontti on Helsingin ja Vantaan seurakunnan
vuokratontti. Yhtiö käsittää yhden kerrostalon ja yhteisen autohallin viereisen taloyhtiön kanssa. Asuntoja on yhteensä 30.
Pysäköintipaikkoja on autohallissa 21 kpl,
jotka jäävät yhtiön omistukseen.
Autohalli on yhteiskäyttöinen viereisen
taloyhtiön kanssa. Lisäksi yhtiön omistukseen jää yksi liiketila talon ensimmäisessä
kerroksessa sekä yhteiskäyttöinen työhuone talon toisessa kerroksessa.
Asemakaava on vahvistettu. Kohteelle on haettu rakennuslupaa lokakuussa
2020. Kohde rakennetaan rakennuslupaa
haettaessa voimassa olevien rakentamismääräysten mukaisesti. Aluetta koskevat
yhteisjärjestelyt on kirjattu erilliseen yhteisjärjestelysopimukseen.

IKKUNAT
Huoneistojen ikkunat ovat tehdasmaalattuja puualumiini-ikkunoita valmistajan
vakioheloin.
Ikkunat varustetaan vakiovalkoisin sälekaihtimin.
OVET
Huoneiston ja porrashuoneen välinen ovi
on yksilehtinen viilupintainen huullettu
laakaovi. Huoneiston sisäiset väliovet ovat
tehdasmaalattuja huullettuja vakiolaakaovia. Saunan ovi on kokolasinen. Parvekeovet ovat yksilehtisiä lasiaukollisia puualumiiniovia.
Kiinteistön ulko-ovet ovat tehdasvalmisteisia vakio-ovia. Kaikki ovet on varustettu
valmistajan vakioheloin. Pääulko-ovella on
ovipuhelinjärjestelmä.

RAKENTEET JA JULKISIVUT
PERUSTUKSET
Rakennus perustetaan rakennesuunnitelmien mukaisesti.
ALAPOHJA
Rakennuksen alapohja on betonirakenteinen ja toteutetaan maanvaraisena rakennesuunnitelmien mukaisesti.
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VÄLIPOHJA
Rakennuksen välipohjat ovat betonirakenteisia ja toteutetaan rakennesuunnitelmien
mukaisesti.

JULKISIVU
Julkisivupinta on pääosin tiilimuurattu julkisivupiirustuksen mukaisesti.

YLÄPOHJA
Rakennuksen kantava yläpohja on betonirakenteinen ja toteutetaan rakennesuunnitelmien mukaisesti. Vesikatto on
kevytsoraa ja vesikatteena on kumibitumikermikate.

PIHAN PINTARAKENTEET JA
PIHAVARUSTEET
Taloyhtiön tontti rajautuu Lehtisaarentiehen, Papinpöydänkujaan sekä naapuriyhtiön tonttiin. Naapuriyhtiön tontilla
sijaitseva piha-alue on yhteisjärjestelysopimuksen mukaisesti alueen asunto-osakeyhtiöiden yhteisessä käytössä.

VÄLISEINÄT
Huoneistojen sekä huoneiston ja por-
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PARVEKKEET
Parvekkeet tehdään erillisten rakenne- ja
elementtipiirustusten mukaisesti. Parvekelasitukset tehdään valmistajan vakioratkaisulla ja ne ovat pääosin avattavissa.
Parvekkeet ovat lasituksesta ulkoilman
sääolosuhteille alttiita tiloja, eivätkä ne ole
tiiviitä vedeltä, jäältä tai tuulelta.

Piha-alueelle toteutetaan suunnitelman
mukaiset leikki-, oleskelu- ja istutusalueet
yhteisenä viereisen tontin asuntoosakeyhtiön kanssa. Tontin liikenne- ja
kävelyalueet ovat osittain asfaltoituja ja
kivilaatoitettuja erillisten pihasuunnitelmien mukaisesti. Jätekeräys (syväkeräyssäiliöinä) toteutetaan jätehuoltomääräysten mukaisesti yhteisenä viereisen tontin
asunto-osakeyhtiön kanssa.
HUONETILOJEN PINTAMATERIAALIT,
LAITTEET JA VARUSTEET
Osa kerrostaloasuntojen pintamateriaaleista valitaan erillisen materiaaliesitteen
vaihtoehdoista.
Lattia: parketti ja jalkalistat
Seinät: maalattu
Katto: maalattu
Sama lattia-, katto-, ja seinämateriaali
kaikissa asuinhuoneissa, ellei erikseen ole
muuta mainittu. Kaapistojen alle ei asenneta lattianpäällystettä. Huonekorkeus
noin 2700 mm pois lukien alas laskettujen
kattojen osuudet, joissa korkeus matalampi.
KALUSTEET
Arkkitehtisuunnitelmien mukaiset, tehtaalla valmiiksi pintakäsitellyt vakiokalusteet
valmistajan vakioheloin. Kalusteiden alle ei
asenneta lattianpäällystettä.

PESUHUONE
Lattia ja seinät: keraaminen laatta
Katto: puupaneeli, led-valaistus
Kalusteet suunnitelmien mukaiset,
tehtaalla valmiiksi pintakäsitellyt vakiokalusteet
Varusteet: seinämallinen wc-istuin, allaslaatikosto, peili, suihkuseinäke suunnitelmien mukaan, pyyhekoukut ja wc-paperiteline.
Tilavaraus ja liitännät pesukoneelle sekä
kuivausrummulle (pesutornille).
ERILLIS-WC
Lattia ja seinät: keraaminen laatta
Katto: puupaneeli, led-valaistus

SAUNA
Lattia: keraaminen laatta,
nostetaan seinälle jalkalistaksi
Seinät, katto ja lauteet: puupaneeli
Varusteet: sähkökiuas
Saunan ja kylpyhuoneen välillä lasiseinä
ovella
VARASTOTILAT
TEKNISET TILAT JA
IRTAIMISTOVARASTOT
Huoneistokohtaiset irtaimistovarastot, lastenvaunuvarasto, ulkoiluvälinevarastot ja
taloyhtiön tekniset tilat (lämmönjakohuone) sijaitsevat yhtiön kellarikerroksessa.
Yhtiön sähköpääkeskus sijaitsee yhtiön 1.
kerroksessa. Pihassa lisäksi polkupyöräpaikkoja.
AUTOPAIKOITUS
Taloyhtiö omistaa yhteensä 21 autohallipaikkaa naapuritontin taloyhtiön kanssa
yhteisestä autohallista. Taloyhtiö vuokraa
autopaikkoja osakkaille. Pysäköintihalli on
kylmä ja kaikki autohallipaikat varustetaan
lämmitystolpin. Kaikille yhtiön 21 autopaikalle tuodaan valmius varustaa paikka sähköauton puolihitaalle lataukselle. Latauspaikkojen sähkönkulutukselle asennetaan
autopaikkakohtainen mittaus ja lataussähköstä vastaa osakas itse. Yhtiön porrashuoneesta on hissillinen sisäyhteys autohalliin.
TALOTEKNIIKKA
LÄMMÖNTUOTANTO
Taloyhtiössä on maalämpö. Lämmitysmuotona on vesikiertoinen patterilämmitys.
Asuntojen pesuhuoneessa huoneistokohtaisella sähköllä toimiva mukavuuslattialämmitys.
VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄ
Yhtiö liitetään Helsingin kaupungin vesi- ja
viemäriverkostoon. Sekä kylmän että lämpimän veden kulutuksen mittaus on huoneistokohtainen.
ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ
Asunnot varustetaan huoneistokohtaisilla ilmanvaihtokoneilla, jotka varustetaan
lämmöntalteenottolaitteilla.
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ
Taloyhtiö liitetään Helsingin sähkölaitok-
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sen verkkoon. Huoneistot varustetaan
sähköverkkoon kytketyillä palovaroittimilla. Sähkö mitataan huoneistokohtaisesti.
Sähköpisteiden määrä sähkösuunnitelmien
mukaisessa laajuudessa.

Hormien, kotelointien ja alaslaskettujen
kattojen paikat ja mitat saattavat muuttua
LVIS-teknisistä seikoista johtuen.
RAKENNUTTAJA
Newil&Bau, yhteistyössä Samla Capital

ANTENNIJÄRJESTELMÄT JA
TIETOLIIKENNEJÄRJESTELMÄT
Taloyhtiö liitetään paikalliseen kaapelitelevisioverkkoon ja alueen nopeaan laajakaistaverkkoon ja tiedonsiirtoverkko toteutetaan yleiskaapelointijärjestelmää käyttäen.
Datapisteiden määrä sähkösuunnitelmien
mukaisessa laajuudessa.

ARKKITEHTISUUNNITTELU
Yhteenliittymä Schauman & Nordgren
Architects Ab ja Schauman Arkkitehdit
Helsinki Oy
MAISEMA- JA PIHASUUNNITTELU
Masu Planning Oy

HISSI
Kerrostalorakennuksen porrashuone varustetaan konehuoneettomalla hissillä.

GEO-SUUNNITTELU
Sipti-Infra Oy
RAKENNESUUNNITTELU
Sitowise Oy

ENERGIALUOKKA
Rakennuksen energialuokka haetun rakennusluvan mukaisesti (A).

LVIAS-SUUNNITTELU
Rejlers Finland Oy

MUUTA
Yhtiö varustetaan yhtiön nimi- ja osoitetekstillä, joka toteutetaan arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti.

KVR-URAKOITSIJA
Pohjola Rakennus Oy Suomi

LISÄ- JA MUUTOSTYÖT
Kaupantekovaiheessa kerrostaloasunnon ostajille jaetaan kohteelle määritetyt
sisustustyylikonseptivaihtoehdot sekä
konseptikohtaiset materiaaliluettelot.
Lisä- ja muutostyöaikataulua noudattaen
asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa
asuntonsa pintamateriaalien valintaan
määritettyjen tyylikohtaisten vaihtoehtojen
puitteissa.
Lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus valita
lisähintaisia pintamateriaaleja, jotka hinnoitellaan kiinteänä kokonaishinta. Muista asiakkaan toivomista tyylikonseptien
ulkopuolisista lisä- ja muutostöistä rakennuttaja antaa kirjallisen tarjouksen, mikäli
rakennuttaja katsoo, että ne on mahdollista toteuttaa. Muutostyöt on tilattava
rakennuttajan esittämän muutosaikataulun
puitteissa.
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KEITTIÖ
Laitteet: Liesikupu, integroitu keraaminen
liesitaso, integroitu erillisuuni, integroitu
mikroaaltouuni, integroitu jääkaappipakastin ja integroitu astianpesukone (astianpesukoneen leveys kalustesuunnitelman
mukaan 450mm tai 600mm). 3-4h
huoneistoissa on erillinen integroitu jääkaappi ja pakastin.

Varusteet: allaslaatikosto, seinämallinen
wc-istuin, peili, pyyhekoukut ja wc-paperiteline

HUOMIOITAVAA
Tämän rakennustapaselosteen tiedot
perustuvat suunnitteluvaiheen 27.10.2020
tietoihin.
Rakennustapaselostus on tarkoitettu
yleisluontoisen tiedon antamiseksi. Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden vaihtaa
edellä mainittuja materiaaleja ja rakenteita
toisiin samanarvoisiin, sekä tarvittaessa
täsmentää arkkitehtisuunnitelmissa esitettyjä mitoituksia.
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		 JA RAHOITUS

UUDEN ASUNNON OSTAMINEN

UUDEN ASUNNON
OSTAMINEN
Yksi elämän suurimmista päätöksistä.
Siksi teemme kaikkemme tämän päätöksen
helpottamiseksi ja turvaamiseksi.
varaa omasi osoitteessa www.lehtisaarentorni.fi

10 OSTAMINEN JA RAHOITUS

Asuntojen suunnittelua ja rakentamista ohjaavat Suomessa lait ja
määräykset. Kauppaan liittyvää kokonaisuutta säätelee
asuntokauppalaki. Asuntokauppalain mukaisesti asunnon
ostajaa suojaa rakennusvaiheessa RS-järjestelmä
(Rahalaitosten neuvottelukunnan suosittelema). Lehtisaaren Tornin
RS-pankkina toimii Aktia.
Asuntojen rakentaja asettaa ostajan turvaksi asuntokauppalain
mukaisen rakennusajan vakuuden sekä takuuajan vakuuden, joka
vapautetaan vasta kun mahdolliset vuositarkastuksessa havaitut
virheet on korjattu.
Tämän lisäksi ostajan suojana toimii perustajaurakoitsijan
kymmenen vuoden virhevastuu. Asukkaan turvana ovat myös
turva-asiakirjat, joita ovat mm. asunto-osakeyhtiön
taloussuunnitelma, yhtiöjärjestys
ja rakennustapaselostus.
Turva-asiakirjoja säilytetään kohteen RS-pankissa.
Ennen kaupantekoa saat tutustua turva-asiakirjoihin ja ne
ovat myös kauppakirjan liitteenä.
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1. ASUNNON SISUSTUKSEN
VALITSEMINEN

2. ASUNNON
VARAAMINEN

Kun olet löytänyt unelma-asuntosi, pääset valitsemaan itsellesi sopivan sisustuksen sisustusarkkitehtimme räätälöimistä vaihtoehdoista. Samalla
voit tehdä sisustukseesi lisävalintoja – esimerkiksi päivittää keittiöön kivitason tai vaikkapa lattian
kalanruotoparkettiin. Voit halutessasi myös muokata tekemiäsi valintoja myöhemmin.

Asunnon valittuasi ja sisustusvalinnat tehtyäsi,
voit tehdä varauksen. Varauksen jälkeen olemme
sinuun välittömästi yhteydessä ja saat ohjeet ennakkovarausmaksun suorittamiseen. Mikäli sinua
kiinnostava asunto on jo varattu, voit liittyä varausjonoon.

3. RAHOITUKSEN
VALITSEMINEN

4. KAUPAN TEKEMINEN
JA KAUPPAHINNAN SUORITTAMINEN

Ennen kaupantekoa kannattaa varmistaa rahoitus.
Tornissa taloyhtiölainan osuus on 65% velattomasta myyntihinnasta. Voit rahoittaa itse koko
velattoman myyntihinnan tai myyntihinnan,
hakea pankista rahoituksen koko summalle tai
hyödyntää Newil&Bau Rahoitusta.

Uudisasunnon kaupanteko alkaa kun turva-asiakirjat on talletettu RS-pankkiin ja rakennuslupa
on saatu. Ostaessasi uudisasunnon maksat kaupanteon yhteydessä maksuaikataulun mukaisen
summan. Kaupanteon jälkeen muut maksuerät
suoritetaan talon valmistumisen edetessä.

5. OSTAJIEN
KOKOUS

6. TUTUSTUMINEN
TULEVAAN KOTIISI

Kokous kutsutaan koolle, kun ¼ asunnoista on
myyty. Kokouksessa informoidaan rakentamisen etenemisestä ja pääset tutustumaan tuleviin
naapureihisi. Ostajat voivat halutessaan valita
kokouksessa omiksi edustajikseen rakennustyön
tarkkailijan sekä tilintarkastajan.

Järjestämme uusiin kohteisiin esittelyjä, joissa
pääset halutessasi tutustumaan kotiisi jo rakennusvaiheessa. Voit myös sopia henkilökohtaisen
tutustumiskäynnin itsellesi sopivana ajankohtana.
Rakenteilla olevien asuntojemme esittelyaikoihin
voit tutustua asuntojen kohdesivuilla.

7. MUUTTOTARKASTUS

8. OMAAN
KOTIIN

Kotisi valmistuttua pääset tekemään muuttotarkastuksen asuntoon. Saat muuttotarkastuksen
yhteydessä lomakkeen, johon voit merkitä mahdolliset puutteet tai virheet. Havaitsemasi puutteet korjataan ennen sisäänmuuttoa. Myöhemmin
huomatut virheet voidaan ilmoittaa myös vuositarkastuksen yhteydessä.

Noin 1,5 kk ennen asuntosi valmistumista saat
muuttokirjeen, jossa vahvistamme valmistumispäivän. Muuttopäivänä saat oman asuntosi
avaimet. Astuessasi omaan kotiisi sinua odottaa
asukaskansio, jonka avulla pääset tutustumaan
syvemmin sekä asuntoosi että taloyhtiöön.

9. VALMIIN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN
YHTIÖKOKOUS

10. VUOSITARKASTUS

Niin kutsuttu hallinnonluovutuskokous järjestetään noin kolme kuukautta kohteen valmistumisen jälkeen. Kokouksessa asunto-osakeyhtiö
luovutetaan rakennuttajalta osakkaille, esitetään
yhtiön välitilinpäätös sekä valitaan yhtiön hallitus.

Asunnon vuositarkastus järjestetään 12–15 kuukauden kuluttua siitä, kun rakennuksen käyttöönotto on hyväksytty. Vuositarkastukseen kootaan
mahdolliset asukkaiden ilmoittamat puutteet tai
virheet. Rakentajan asettama takuuajan vakuus
vapautetaan vasta kun mahdolliset virheet on
korjattu sovitusti.
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Lehtisaaren Tornin asunnot kuukausierällä, alkaen:

Yksiöt 520 €/kk (sis. korot ja lyhennys) + hoitovastike 206,40€/kk (AS 2, 32 m2)
Kaksiot 615 €/kk (sis. korot ja lyhennys) + hoitovastike 258,00 €/kk (AS 7, 40 m2)
Kolmiot 867 €/kk (sis. korot ja lyhennys) + hoitovastike 393,45 €/kk (AS 3, 61 m2)
Neliöt 1129 €/kk (sis. korot ja lyhennys) + hoitovastike 557,93 €/kk (AS 1, 86,5 m2)

LISÄTIEDOT:

10 OSTAMINEN JA RAHOITUS

NEWIL&BAU RAHOITUS
Elämän suurimman investointipäätöksen tekeminen vaatii aina myös
onnistuneen rahoitusratkaisun. Sen vuoksi olemme Newil&Baulla
kehittäneet asiakkaillemme yksinkertaisen ja selkeän tavan rahoittaa
Newil&Bau-kodin oston kiinteällä kuukausierällä.
Sinun tarvitsee maksaa kaupanteossa vain pankin kanssa sovittava
käsiraha, tyypillisesti noin 15% velattomasta hinnasta. Sovittua
kuukausierää alat maksaa vasta sitten kun asuntosi on valmis.

Rahoitus edellyttää hyväksyttyä luottopäätöstä sekä ostettavan kohteen panttauksen pankille.
Esimerkit laskettu 15% omarahoitusosuudella, 35 vuoden laina-ajalla, 0,5%:n marginaalilla.
Esimerkiksi asunnolle 2 (vmh 218 800€) todellinen vuosikorko on 0,55%. Laina sidotaan 12 kk
euriboriin. Tarkka omarahoitusosuus riippuu asunnon hinnasta ja se on 15% uuden kotisi
velattomasta kauppahinnasta + mahdollisesta varainsiirtoverosta. Kuluihin lisätään lainan toimitusmaksu, suoraveloituskulu 2,30 €/kk, sekä mahdollinen AsuntolainaTakaus-palkkio. Luoton myöntää
Aktia Pankki Oyj, Arkadiankatu 4-6, 00100, kotipaikka Helsinki, Y-tunnus 2181702-8.

Kysy lisää: Kasimir K. Baltzar, 050 585 8888, kasimir.baltzar@newilbau.fi

Yhteistyössä
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Muistiinpanot
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YHTEYSTIEDOT
Kasimir K. Baltzar
myyntipäällikkö
050 585 8888
kasimir.baltzar@newilbau.fi
Newil&Bau
Bulevardi 21 (sisäänkäynti Albertinkatu 25)
00180 Helsinki
040 163 8844
hello@newilbau.fi
newilbau.fi
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