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Tervetuloa
Puukotiin

Rakennamme Vantaan Koivuhakaan modernien rivi- ja luhtitalojen 
puukotiyhteisön, jossa näyttäytyvät luontoystävällisen ja 

luonnonläheisen kaupunkiasumisen parhaat puolet.
Täällä asut energiatehokkaasti ja edullisesti omassa rauhassa, 

vehreiden viheralueiden, upeiden ulkoilumaastojen ja kiehtovan 
kulttuuriympäristön syleilyssä, mutta samalla monipuolisten 

palvelujen ja loistavien liikenneyhteyksien tuntumassa. 

Tässä myyntiesitteessä keskitymme As Oy Båkullan kartanon 
puukotikorttelin rivitaloihin. Yksitasoiset, tilaratkaisuiltaan fiksut 
rivitalokolmiot ovat kooltaan 55 neliötä ja huonekorkeudeltaan 

peräti 2,8 metriä. Erinomaisesti varustelluissa kodeissa on 
avokeittiö, integroidut kodinkoneet, puistoon rajoittuva oma piha, 

ulkovarasto ja autopaikka aivan asunnon vieressä.
Monista kodeista löytyy myös oma sauna.

As.oy Båkullan Kartano

As oy Båkullan Kartano, rivitalot (RS-kohde)

Osoite
Kuriiritie 26
01510 Vantaa

Asuntojakauma
Kolmioita 11 kpl

Autopaikat
Katoksessa 16 kpl
Pihapaikkoja 37 kpl 

Velattomat hinnat
249 000–262 000 €

Tontin omistus
Vuokralla, lunastettavissa

Hoitovastike
3,50 € / m2 / kk* 

Lämmitysmuoto
Maalämpö

Valmistumisaika
Marraskuu 2022*

*Arvio



Suunniteltu koti-ihmisten ehdoilla

Arkkitehtisuunnittelun lähtökohtana on ollut luoda pittoreski ja 
kodikas pientalokortteli, jossa asukkaiden yhteiset toiminnot 

sijoittuvat suojaisalle sisäpihalle. Rakennusten massoittelussa on 
huomioitu ihmisen mittakaava ja harkitut näkymät ympäristöön 

sekä turvalliset kulkuyhteydet korttelin sisällä.

Rakennusten muotokieli ja väritys toistavat entisajan aitta-idylliä, 
kuitenkin nykyaikaan päivitettyinä ja modernit vaateet huomioiden. 

Alueen helmi, Båkullan kartano, kunnostetaan ja jätetään 
keskeiseksi maamerkiksi korttelin keskelle. Kartanon välittömään 

läheisyyteen on suunniteltu yhteisöllisyyttä tukevat toiminnot,
mm. viljelypalstat ja talosauna.

Arkkitehdin aatokset 

MIKA UKKONEN
Pääsuunnittelija, SAFA-arkkitehti

Arkworks Arkkitehdit Oy

”Inspiraation lähteenä nykyaikaan päivitetty entisajan piha-idylli.”

Arkkitehdin aatokset 



Sisustusarkkitehdin aatokset Sisustusarkkitehdin aatokset 

”Materiaalivalintojen lähtökohtana on ajattomuus ja kestävyys. Kodin sisustuksen tulee kestää elämää ja aikaa.”

Tyylikkyyttä käytännöllisyydestä tinkimättä

Sisustussuunnittelussa minulle tärkeintä on aina kodin 
viihtyisyys ja käytännöllisyys. Näin syntyy ajatuksella 

rakennettu sisustus, jossa tyylikkyys ja toiminnallisuus 
kulkevat käsi kädessä. Toisena lähtökohtana 

suunnittelutyössäni on ollut materiaalien ajattomuus.

Kaikki materiaalit on valittu siten, että niitä on helppo 
yhdistellä toisiinsa ja luoda niistä omaan kotiin itselle mieluisa, 

persoonallinen sävymaailma. Omaan asuntoonsa voi joko 
valita mieleisimmän vaihtoehdon suunnittelemistani valmiista 
konsepteista tai rakentaa materiaali- ja sävyvaihtoehdoista 

itse yksilöllisen, ilmeikkään kokonaisuuden.

MAARIT VARILA
Sisustussuunnittelija



Julkisivut

Julkisivu etelään Julkisivu pohjoiseen

Julkisivu itään Julkisivu länteen

Julkisivu pohjoiseen Julkisivu etelään

Julkisivut

Julkisivut, Talo E Julkisivut, Talo F

Julkisivu länteen Julkisivu itään



Pohjapiirustukset

Pohjapiirustus, Talo E

Pohjapiirustukset



Pohjapiirustukset

Pohjapiirustus, Talo F

Pohjapiirustukset



Huoneistopohjat

Esimerkki Talo E:n kolmiosta. Kaikken asuntojen pohjapiirustukset erillisessä liitteessä.

Huoneistopohjat

Esimerkki Talo F:n kolmiosta. Kaikken asuntojen pohjapiirustukset erillisessä liitteessä.

3h+kt+s
55 m2

3h+kt
55 m2



Myyntihinnat ja maksuerät

HUONEISTO	 TYYPPI	 PINTA-ALA		 VELATON	HINTA	 LAINAOSUUS	 MYYNTIHINTA

TALO E
E52 3h+kt 55 m2 259 000  155 400   103 600 
E53 3h+kt+s 55 m2 256 000  153 600   102 400 
E54 3h+kt+s 55 m2 259 000  155 400   103 600 
E55 3h+kt+s 55 m2 259 000  155 400   103 600 
E56 3h+kt+s 55 m2 256 000  153 600   102 400 
E57 3h+kt 55 m2 262 000  157 200   104 800 

TALO F      
F58 3h+kt 55 m2 257 000  154 200   102 800 
F59 3h+kt+s 55 m2 253 000  151 800   101 200 
F60 3h+kt+s 55 m2 252 000  151 200   100 800 
F61 3h+kt+s 55 m2 249 000  149 400   99 600 
F62 3h+kt 55 m2 254 000  152 400   101 600 

Myyntihinnat ja maksuerät

Hinnasto Maksuerätaulukko

Havainnekuvia As oy Båkullan kartanon ja As oy Suomelan Tilan asunnoista.

Autokatos 16 kpl 10 000 € 17,50 €/kk
Autopaikka 37 kpl 4 000 € 17,50 €/kk

 PAIKKA MÄÄRÄ HINTA VASTIKE

Autopaikat

ERÄ SELITE  ERÄPÄIVÄ OSUUS

1. Kun RS-kauppakirja on allekirjoitettu  15 %
2. Kun rakentamisen valmiusaste on 15 % 28.2.2022 15 %
3. Kun rakentamisen valmiusaste on 30 % 15.3.2022 15 %
4. Kun rakentamisen valmiusaste on 45 % 4.4.2022 15 %
5. Kun rakentamisen valmiusaste on 55 % 2.5.2022 10 %
6. Kun rakentamisen valmiusaste on 65 % 23.5.2022 10 %
7. Kun rakentamisen valmiusaste on 80 % 13.6.2022 13 %
8/1. Kun rakentamisen valmiusaste on 100 %* 31.10.2022 5,6 %
8/2. Kun rakentamisen valmiusaste on 100 %* 31.10.2022 1,4 %
   100 %
* Lasketaan asunnon velattomasta hinnasta.

55 m2  192,50 € 210,65 € 210,80 € 806,00 €

Rahoitusvastikkeet ovat arvioita. Rahoitusvastikearviot ovat laskettu 1,5 % korkotason mukaan ja vastikkeiden suuruuteen 
vaikuttaa sen hetkinen korkotaso. Yhtiönlaina on lyhennysvapaalla ensimmäiset 2 vuotta, jolloin yhtiönlainasta maksetaan 
vain korkoja. Tarkat yhtiönlainatiedot esitetään taloussuunnitelmassa.

Vastikkeet

Kolmiot 55 m2  55 062,70 €

TYYPPI KOKO HINTA

Tontin lunastushinnat

Muistathan, että kun varaat 
uuden kotisi ajoissa, pääset 
varmemmin vaikuttamaan 

sen tuleviin pintamateriaali- 
ja värivalintoihin.

Valinnainen vuokratontti. Voit lunastaa asuntosi osuuden maa-alueesta ja vapautua näin tontinvuokravastikkeen maksusta. 
Tontin omistaa Korkia Tonttirahasto Ky. Maanvuokrasopimus voimassa 50 vuotta. Tonttiosuus on lunastettavissa 
valmistumisen yhteydessä ja tämän jälkeen vuosittain. Jos haluat lunastaa asuntosi tonttiosuuden tontin lunastushinnan 
lisäksi maksettavaksesi tulee muut kiinteistökaupasta aiheutuvat maksut kuten kaupanvahvistajan kustannukset sekä 
varainsiirtovero, joka on 4% asuntosi tonttiosuuden hinnasta.

KOKO HOITOVASTIKE TONTIN VUOKRAVASTIKE RAHOITUSVASTIKE (sis. korko) RAHOITUSVASTIKE (korko + lyh.)



Pihan koristeena historiallinen 
kartano

Kartanon viimeisin isäntä Johan Bäcktröm toivottaa uudet asukkaat lämpimästi tervetulleiksi Båkullaan. 

Kartanon rooli

Näin todellakin on. Eikä kyseessä ihan tavanomainen tönö olekaan. Båkullan tilan 
kartano on nimittäin kulkenut samassa suvussa rakennusvuodestaan 1919 aina 
näihin päiviin asti. 

Vuosien saatossa talo on myös todistanut monenlaisia elämänvaiheita. Esim. 
talvisodan jälkeen kartanossa pidettiin hetken suomenkielistä lastenkotia ja 
jatkosodan jälkeen Båkullaan majoitettiin Porkkalan evakoita, joita tilan silloinen 
isäntä kävi itse evakuoimassa Neuvostoliitolle luovutettavalta alueelta. Silloin 
oli tupa täynnä asujia ja vilskettä riitti. Tosin maatilalla nyt riitti aina vilskettä 
omastakin takaa. Aikoinaan Båkullaa ympäröivät pellot niin pitkälle kuin silmä 
kantoi, lehmät laidunsivat rinneniittyä, kanat vipelsivät vapaina pihalla ja kotitilan 
tuotteita ajettiin hevoskärryillä myyntiin Hakaniemen torille. Sittemmin karjan ja 
maatilan pito kävi kaupungistumisen myötä vaikeaksi ja siitä päätettiin luopua. 

Koko satavuotiaan historiansa ajan kartanosta on pidetty hyvää huolta, minkä 
ansiosta talovanhus seisoo yhtä tukevasti pystyssä. Ja saa seisoa jatkossakin, 
sillä komea kartano on tarkoitus jättää paikalleen pihapiiriä koristamaan.

Suojaisa pihapiiri on turvallinen, 
rauhallinen ja lämmin
Talojen ympäröimälle pihalle lapset uskaltaa huolettomammin päästää 
leikkimään, terassit ovat mukavasti tuulensuojassa ja lähiteiden äänetkin 
vaimenevat. Pihapiirin kruunaa oma hirsirakenteinen sauna, jonka löylyistä 
kelpaa nauttia oman perheen kesken tai miksei isommallakin porukalla 
vaikkapa taloyhtiön pihatalkoiden päätteeksi.

Pihapiiri ja asuntojen sijoittelu

E

F



Vaan entäs se sijainti? Båkullan 
sijaintihan ei ole suoraan sanottuna 
hyvä… vaan mahtava.
Båkulla sijaitsee Kuriiritiellä, Vantaan Koivuhaassa. Tontti on paitsi upeiden 
ulkoilureittien myös kattavien palvelujen ja loistavien liikenneyhteyksien 
tuntumassa. Kivana bonuksena on se, että asuinpaikan lähialue on 
historiallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä.

Alueen erityispiirteet 

Kuninkaallinen naapurusto
Kuriiritie, Båkullan kotikatu, oli entisaikaan osa Kuninkaantienä tunnettua reittiä, 
joka kulki Norjan Bergenistä aina Viipuriin asti. Väylää pitkin matkasivat niin 
kuriirit, sotilaat, piispat, porvarit, talonpojat kuin kuninkaallisetkin linnalta linnalle ja 
kirkolta kirkolle. 

Kuriiritie on siis aikojen saatossa nähnyt paljon, samoin kuin Båkullan naapurissa 
kohoava Helsingin pitäjän kirkko (Pyhän Laurin kivikirkko). 1400-luvulla 
rakennettu harmaakivikirkko on itse asiassa pääkaupunkiseudun vanhin rakennus. 
Ympäristöineen se on myös Etelä-Suomen parhaiten säilynyt historiallinen 
kirkonkylämiljöö.
 
Viehättävään kylään kuuluu 1700- ja 1800-lukujen taitteessa rakennettujen 
asuinrakennusten lisäksi mm. Suomen vanhin käytössä oleva koulu, 
kotiseutumuseo, Pappilanpuisto, hautausmaa, mylly ja itse tehtyjä herkkuja 
tarjoava, hurmaava lounaskahvila Laurentius. Vireässä kyläyhteisössä 
järjestetään vuosittain monia tapahtumia, kuten Helsingan keskiaikapäivät ja 
keskiaikamarkkinat, Laurin elojuhlat ja vanhan musiikin BRQ-festivaalit. Lisäksi 
kesäisin yhteislauletaan Myllyilloissa ja käydään teemoitetuilla kulttuurikävelyillä. 

Vieressä verkkaisesti virtaava, vehreiden viheralueiden ja peltojen lomassa 
mutkitteleva Keravajoki tarjoaakin kävely- ja pyöräretkille upeat puitteet. 
Lähistöltä löytyy myös monia mielenkiintoisia retkikohteita, kuten Koivuhaan 
arboretum eli puulajipuisto, Haltialan kotieläintila, Tiedekeskus Heureka, 
Tapaninvainion uimaranta, Tikkurilan urheilupuisto, Kartanonkosken liikuntapuisto 
sekä koskikalastajien suosima Ruutinkoski. 

Alueen erityispiirteet 

Kirkonkylänkoski sijaitsee vain kivenheiton päässä Båkullan kartanolta.



Kaikki palvelut lähellä
Vaikka naapurusto on historiallista kulttuuriympäristöä, ei Koivuhaka ole 
suinkaan unelias nukkumalähiö, vaan vireä ja energinen kaupunginosa. 
Päiväkodit, koulut, kaupat ja muut tärkeät palvelut löytyvät kotikulmilta, 
ja Tikkurilan ja Jumbon tarjontakin läheltä. 

Pilke Pohjantähti 
-päiväkoti
=> 1,5 km
 
Jokirannan koulu
=> 1,6 km

Kyrkoby skola
=> 700 m

Helsinge skola
=> 1,4 km

Tikkurilan lukio
=> 3,8 km
   
Helsinge gymnasium
=> 1,4 km

Itä-Vantaan musiikkikoulu
=> 800 m

Balettikoulu Hari
=> 800 m
 
Pointin kirjasto
=> 3,1 km
  
Tikkurilan kirjasto
=> 3,4 km 

Neste K-market
=> 20 m

S-market
=> 200 m

Jumbo
=> 2,1 km

Tikkurilan keskustan 
kaupat ja palvelut
=> 3 km

Lähin kuntosali
=> 600 m

Tikkurilan urheilupuisto
=> 2,4 km

Kartanonkosken 
urheilupuisto
=> 2,9 km
 
Siltamäen liikuntapuisto 
ja frisbeegolf
=> 2,6 km
 
Tiger Sport Areena
=> 1,8 km

Tikkurilan Tiikeri Areena
=> 1,6 km

Tikkurilan uimahalli
=> 2,9 km

Hiekkaharjun golfkenttä
=> 4,5 km

Lähin pitseria
=> 200 m

Lähin sushiravintola
=> 300 m

Lounaskahvila
Laurentius
=> 650 m

Tikkurilan keskustan 
ravintolat
=> 3 km

Jumbon kaupat, 
ravintolat ja muut palvelut
=> 2,1 km

Flamingon kylpylä
=> 2,1 km

Keravanjoen rantaan
=> 400 m

Koivunhaan arboretum
=> 2,5 km
 
Haltialan kotieläintila
=> 3,8 km

Tiedekeskus Heureka
=> 2,8 km

Tapaninvainion
uimaranta
=> 4,3 km

Ruutinkosken 
kalastuspaikka
=> 4,8 km

Tikkurilankoski
=>3 km

Helsinki-Vantaan 
lentoasema
=> 4,2 km

Alueen palvelut ja liikenneyhteydet Alueen palvelut ja liikenneyhteydet 

Loistavat liikenneyhteydet 
Båkullan vierestä ajaa useita HSL:n busseja, ja lähin bussipysäkki on 
vain parinkymmenen metrin päässä. Kehä III ja Tuusulanväylä kulkevat 
vieressä, joten myös omalla autolla suhahtaa nopeasti joka ilmansuuntaan. 
Ja jos mielii kauemmas julkisilla, löytyy Tikkurilan rautatieasema kolmen 
kilometrin päästä ja Helsinki-Vantaan lentoasemakin vain neljän.

KAUPPA

LENTOASEMA

KAUPPAKESKUS

KOULU

HUOLTOASEMA

KOULU

PÄIVÄKOTI

KAHVILA

URHEILUPUISTO

Peruspalveluita ja tekemistä kotikulmilla

B



Ekologisuus Ekologisuus

Puukoti on ympäristöteko
Puukodin asuntojen päärakennusmateriaalina on ensiluokkainen, 
kotimainen puu. Se on materiaalina ainutlaatuisen ympäristöystävällinen, 
koska puu on uusiutuva luonnonvara, jota saa läheltä ja joka sitoo itseensä 
hiilidioksidia kasvaessaan. Esimerkiksi tiilen, betonin, alumiinin, muovin tai 
teräksen valmistaminen kuluttaa huomattavasti enemmän energiaa, tuhlaa 
uusiutumattomia luonnonvaroja ja aiheuttaa melkoisesti päästöjä.
 
Materiaalivalintojen lisäksi olemme huomioineet ympäristöystävällisyyden 
rakennusprosessimme kaikissa vaiheissa. Rakentaminen on silti vain 
pieni osa asunnon elinkaarta. Siksi suunnittelumme lähtökohtana on 
vaalia ekologisesti kestävää asumista koko rakennuksen käyttöiän ajan. 
Käytännössä tämä tarkoittaa teknisiä ratkaisuja, joiden lähtökohtana on 
energiatehokkuus, vähäpäästöisyys ja luonnonvarojen säästäminen. 



Korkeatasoisia, kodikkaita 
koteja kohtuuhintaan

Edullisuuden salaisuus

Me Puukodilla haluamme, että mahdollisimman monella olisi varaa asua 
hyvin. Se on yrityksemme missio. Siksi emme koskaan tingi materiaalien 
ja tekemisen laadusta, asuntojen ekologisuudesta, yksilöllisyydestä, 
tyylikkyydestä ja toimivuudesta. Sen sijaan olemme kehittäneet 
edistyksellisen moduulirakennustavan, jonka avulla pystymme tuottamaan 
korkeatasoisia asuntoja tavanomaista merkittävästi nopeammin, 
tehokkaammin ja ekologisemmin.

Moduulirakennustapa tarkoittaa sitä, että kokoamme asunnot moduuleista, 
jotka rakennamme tehdashallissamme mahdollisimman valmiiksi, 
perinteistä käsityötaitoa vaalien. Tehtaalta kuljetamme moduulit tontille, 
kasaamme taloksi, liitämme kodin kunnallistekniikkaan ja viimeistelemme 
muuttokuntoon.  

Koska teemme valtaosan rakennustyöstä optimaalisissa oloissa 
talotehtaamme sisällä, on laadun vaaliminen huomattavasti helpompaa 
kuin vaihtelevissa sääoloissa työmaalla. 

Niinpä rakennusajan kosteusongelmat ja muut riskit pystytään välttämään, 
rakennusjätteitä kertyy vähemmän ja niiden kierrätyskin on helpompaa. 
Näin säästämme paitsi aikaa, vaivaa ja rahaa myös materiaaleja, energiaa 
ja ympäristöä - ja voimme pitää hintamme edullisina. Fiksua, eikö.

Edullisuuden salaisuus: Moduulirakentaminen Edullisuuden salaisuus: Moduulirakentaminen 



puukoti.fi

Esitteessä esitetyt kuvat ovat taiteilijan näkemyksiä. Tarkista tarkat asuntokohtaiset tiedot myyjältä.

KOHDETTA MYY PUUKOTI ASUNTOMYYNTI

Marika Nurminen 
p. 050 568 6665

marika.nurminen@puukoti.fi 

Paul Lehtola
040 931 1628

paul.lehtola@puukoti.fi


