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Tervetuloa
Puukotiin

Helsingin Mellunkylään on valmistunut viehättävä
puukotikortteli, joka koostuu kahdesta rivitalosta joissa

on yhteensä 12 tilavaa ja tyylikästä asuntoa.
As Oy Helsingin Herukka muodostaa naapurissa
sijaitsevan Tyrni-taloyhtiön kanssa kodikkaan ja

suojaisan puukotiyhteisön. 

Puukodille tunnusomaiseen tapaan Herukan moderneissa 
rivitaloasunnoissa todentuvat luontoystävällisen ja 
luonnonläheisen kaupunkiasumisen parhaat puolet.

Täällä asut energiatehokkaasti ja edullisesti
omassa rauhassa, mutta silti kattavien palvelujen,
liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksien sekä loistavien 

liikenneyhteyksien tuntumassa. 

As oy Helsingin Herukka

As oy Helsingin Herukka (RS-kohde)

Osoite
Pirttilahdenkuja 2 
00920 Helsinki

Valmistumisaika
30.9.2022

Tontin omistus
Helsingin Kaupunki, 
vuokrasopimus voimassa 
31.12.2080 saakka

Asuntojakauma
2h+k / 2 kpl
3h+k / 2 kpl
4h+k+s / 4 kpl
5h+k+s / 4 kpl

Autopaikat 
Pihapaikkoja 12 kpl 

Havainnekuvat ovat taiteilijan näkemyksiä, eikä kaikilta osin vastaa lopullista toteutusta. Malliston yksityiskohdat ja varusteet on määritelty myyntiasiakirjoissa. Pidätämme oikeuden muutoksiin.



Sisustussuunnittelijan aatokset Sisustussuunnittelijan 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.

Jokaiseen asuntoon on valittu huolella sisustusmateriaalit,  
jotka muodostavat harmonisen ja tyylikkään kokonaisuuden 

mahdollistaen monenlaiset sisustusratkaisut.

MAARIT VARILA
Sisustussuunnittelija

Havainnekuvat ovat taiteilijan näkemyksiä, eikä kaikilta osin vastaa lopullista toteutusta. Malliston yksityiskohdat ja varusteet on määritelty myyntiasiakirjoissa. Pidätämme oikeuden muutoksiin.



Hulppeasti tilaa ja terassejakin
kaksin kappalein

Huolella suunniteltu ja laadukkaasti 
toteutettu

Herukan kaupunkikodit

Herukan puukotikorttelin suurimmissa asunnoissa on viisi huonetta ja keittiö, 
joten isommallekin perheelle riittää reilusti tilaa temmeltää. Säilytystilaa 
on sitäkin ylenpalttisesti. Portaiden alta löytyy kookas komero, ja joistakin 
asunnoista jopa oma vaatehuone. Kerroksia 3–5 huoneen kodeissa on kaksi. 
Olohuone on neljän huoneen asunnoissa näyttävän korkea ja edustava. 
Isoimmissa kodeissa on myös oma sauna, mutta taloyhtiön asukkailla on 
lisäksi mahdollisuus käyttää naapurin saunaosastoa. Naapuritaloyhtiö Tyrni on 
osa yhteisöllistä puukotikorttelia. 

Ehkä kaikkein ylellisin yksityiskohta Herukan rivitaloissa on se, että kaikissa 
asunnoissa on kaksi viihtyisää terassia. Yksi niistä aukeaa itään aamuauringon 
suuntaan, toinen länteen ilta-auringon suuntaan. Näin terassit tarjoavat 
lokoisat puitteet sekä kesäiseen aamukahvitteluun että tunnelmallisiin 
illanviettoihin. Ei hullumpaa, vai mitä. 

Herukan kaupunkikotien päärakennusmateriaali on luonnollisesti ensiluokkainen 
ja ilmastoystävällinen kotimainen puu. Rakentamisen lähtökohtina ovat olleet 
Puukodin korkeat laatukriteerit, energiatehokkuus, edulliset asumiskustannukset 
sekä tietenkin kotien viihtyisyys ja toimivuus. Pohjaratkaisut ovat selkeitä ja 
neliöt on hyödynnetty fiksusti ja kekseliäästi.

Asuntojen varustelutaso on sekin mitä mainioin. Kaikissa kodeissa on ekologinen 
ja edullinen maalämpö, mukavuutta lisäävä vesikiertoinen lattialämmitys, oma 
ulkovarasto ja autopaikkakin aivan asunnon vieressä. Keittiöistä puolestaan 
löytyvät integroidut kodinkoneet, induktiokeittotasot ja erillinen uuni. 

Myös sisustusratkaisut on suunniteltu tyyli- ja laatutietoisia asukkaita silmällä 
pitäen. Valitut materiaalit ovat korkealuokkaisia ja ajattoman tyylikkäitä, sävyt 
hillittyjä sekä helposti yhdisteltäviä. Näin asukkaiden on helppo sisustaa 
kodistaan itselleen mieluisa, omaleimainen ja aidosti kodikas.

Asemakuva



Julkisivukuvat Julkisivukuvat

Julkisivut

Talo A Talo B Talo C

Pohjoiseen

Länteen

Etelään

Itään

Pohjoiseen

Länteen

Etelään

Itään

Pohjoiseen

Länteen

Etelään

Itään



Huoneistopohjaesimerkki Huoneistopohjaesimerkki

2h+k
38 m2 + 2,5 m2

3h+k
57,5 m2 + 3,5 m2

1. KERROS

1. KERROS

2. KERROS



Huoneistopohjaesimerkki Huoneistopohjaesimerkki

4h+k+s
89,5 m2 + 2,5 m2

5h+k+s
102 m2 + 2,5 m2

1. KERROS1. KERROS

2. KERROS2. KERROS



Täydellinen asuinpaikka puuhakkaalle 
perheelle

Palvelut kävelyetäisyydellä

Herukan puukotikortteli sijaitsee vehreällä ja kodikkaalla pientaloalueella 
Mellunkylässä. Naapuriin rakentuu Tyrnin townhouse-kotien taloyhtiö, 
jonka saunaosasto on myös Herukan asukkaiden käytössä. Puukotiyhteisö 
tarjoaa asukkailleen harvinaislaatuisen rauhaisan ja suojaisan lintukodon 
kaupungin kattavien palvelujen tuntumasta. Kauppakeskus, kirjasto, koulut, 
päiväkodit, leikki- ja koirapuistot, ravintolat ja Myllypuron kampuskin ovat kaikki 
kävelyetäisyydellä, samoin monipuoliset urheilu- ja ulkoilumahdollisuudet, 
mukaan lukien Kontulan suosittu kelkkapuisto. 

Liikenneyhteydet ovat nekin loistavat. Vierestä ajaa useita HSL:n busseja, 
lähimmälle bussipysäkille on sata metriä ja Myllypuron metroasemallekin alle
800 metriä. Kehä I kulkee läheltä sekin, joten myös omalla autolla karauttaa 
matkaan hetkessä. Lähitulevaisuudessa, kun suunnitteilla oleva Vantaan 
pikaraitiotie ja muut suuret liikennehankkeet etenevät, tulevat asuinalueen 
liikenneyhteydet ja palvelut vielä entisestään paranemaan.

Alueen palvelut ja liikenneyhteydet Alueen palvelut ja liikenneyhteydet 

Myllypuron ostoskeskus 
=> 800 m 
Kontulan ostoskeskus 
=> 1,2 km 
Kontulan kirjasto 
=> 1,5 km 
Myllypuron terveysasema 
=> 800 m 
Myllypuron kirkko 
=> 1,5 km 
Metropolia 
ammattikorkeakoulu 
(Myllypuron kampus) 
=> 800 m 
Kontulan ala-aste 
=> 1 km 
Keinutien ala-aste 
=> 1,2 m 
Myllypuron peruskoulu 
=> 1,4 km 
Helsingin yhteislyseo 
=> 1 km  
Helsingin kielilukio 
=> 2 km

 

Päiväkoti Puro 
=> 700 m 
Päiväkoti Haikara 
=> 900 m 
Ryhmäperhepäiväkoti 
Pikku Mylly
=> 800 m 
Myllypuron Montessori-
leikkikoulu 
=> 1,2 km 
Leikkipuisto Kurki 
=> 900 m 
Leikkipuisto Kikku 
=> 1,5 km 
Lasten kulttuurikeskus 
Musikantit 
=> 700 m 
Kelkkapuisto
=> 300 m 
Skeittipuisto 
=> 400 m 
Koira-aitaus 
=> 400 m 
Pyöräkrossiparkki 
=> 500 m

Myllypuron Liikuntamylly 
=> 600 m 
Myllypuron liikuntapuisto 
=> 1,5 km 
Kurkimäen liikuntapuisto 
=> 1,1 km 
Kontulan liikuntapuisto 
=> 1,3 km 
Arena Center Myllypuro 
=> 1 km 
Kivikon frisbeegolfrata 
=> 2,1 km 
Myllypuron metroasema 
=> 800 m 
Lähin bussipysäkki 
=> 200 m 
Kehä I 
=>300 m 
Lähin huoltoasema 
=> 800 m

KOIRAPUISTO

KAUPPA KOULU

PÄIVÄKOTI

METRO

HUOLTOASEMA

TERVEYSASEMA

OSTOSKESKUS

LIIKUNTAPUISTO

T



Havainnekuvia Havainnekuvia

Havainnekuvat ovat taiteilijan näkemyksiä, eikä kaikilta osin vastaa lopullista toteutusta. Malliston yksityiskohdat ja varusteet on määritelty myyntiasiakirjoissa. Pidätämme oikeuden muutoksiin.Havainnekuvat ovat taiteilijan näkemyksiä, eikä kaikilta osin vastaa lopullista toteutusta. Malliston yksityiskohdat ja varusteet on määritelty myyntiasiakirjoissa. Pidätämme oikeuden muutoksiin.



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
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. 



puukoti.fi

MYYNTI JA LISÄTIEDOT
Marika Nurminen 
p. 050 568 6665

marika.nurminen@puukoti.fi 


