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Tervetuloa
Puukotiin
Helsingin Mellunkylään on valmistunut ainutlaatuinen
puukorttelikokonaisuus, joka tarjoaa todellisia unelmakoteja
tyylitietoisille ja aktiivisille kaupunkilaisille. As Oy Helsingin Tyrnin
puukortteli koostuu 16:sta tyylikkäästä, energiatehokkaasta ja
erinomaisesti varustellusta townhouse-kodista. Asuntojen koko
vaihtelee kompakteista yksiöistä aina kolmikerroksisiin,
viiden huoneen perheasuntoihin.
Puukodille tunnusomaiseen tapaan moderneissa townhousekodeissa todentuvat luontoystävällisen ja luonnonläheisen
kaupunkiasumisen parhaat puolet. Täällä asut ekologisesti ja
edullisesti omassa lintukodossa, mutta silti kattavien
palvelujen, liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksien sekä
loistavien liikenneyhteyksien tuntumassa.

As oy Helsingin Tyrni (RS-kohde)
Osoite
Akonlahdenkuja 1
00920 Helsinki
Valmistumisaika
30.9.2022

Tontin omistus
Helsingin Kaupunki,
vuokrasopimus voimassa
31.12.2080 saakka

Asuntojakauma
1h+k / 5 kpl
2h+k / 6 kpl
2–3h+kt / 3 kpl
4h+kt / 1 kpl
5h+kt / 1 kpl

Autopaikat
Autotallit 2 kpl
Pihapaikkoja 13 kpl

Sisustussuunnittelijan aatokset

Sisustussuunnittelijan aatokset

Tyylikkyyttä käytännöllisyydestä tinkimättä

MAARIT VARILA
Sisustussuunnittelija

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.

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

Townhouse-tyyli

Townhouse-tyyliä
á la Puukoti & Aalto yliopisto
Mm. San Franciscosta, Englannista ja Hollannista tuttu townhouse-tyyli
tekee vasta tuloaan Suomeen. Tyrnin puukortteli tarjoaa siis aidosti
omaleimaista ja harvinaislaatuista kaupunkiasumista. Eikä pelkästään
townhouse-tyylinsä, vaan myös toteutustapansa ansiosta.
Puukorttelin päärakennusmateriaali on luonnollisesti ensiluokkainen,
ilmastoystävällinen kotimainen puu.
Asunnot on suunniteltu yhteistyössä Aalto yliopiston kanssa. Lähtökohtina
ovat olleet Puukodin korkeat laatukriteerit, energiatehokkuus, edulliset
asumiskustannukset sekä tietenkin kotien viihtyisyys ja toimivuus.
Kooltaan 28–109 neliömetrin asuntojen pohjaratkaisut ovat selkeitä ja
tarkkaan mietittyjä. Tila on hyödynnetty fiksusti ja luovasti, minkä ansiosta
kompakteimmatkin asunnot tuntuvat neliömääräänsä avarammilta.

Hyvin mietitty, tyylikkäästi toteutettu
ja vielä mahtavasti varusteltukin
Tyrnin kaupunkikotien varustelutaso on hulppea. Kaikissa asunnoissa
on huoneistokohtainen koneellinen ilmanvaihto, ekologinen ja edullinen
maalämpö sekä vesikiertoinen, mukavuutta lisäävä lattialämmitys.
Keittiöistä puolestaan löytyy sekä induktiokeittotaso että erillinen uuni.
Myös sisustusratkaisut on suunniteltu tyylitietoisia ja vaativia asukkaita
silmällä pitäen. Valitut materiaalit ovat korkealaatuisia ja ajattoman
tyylikkäitä, ja sävyt hillittyjä sekä helposti yhdisteltäviä. Näin asukkaiden
on helppo sisustaa kodistaan omannäköisensä.

Asemakuva

Julkisivukuvat

Julkisivukuvat

Julkisivut
Itään

Länteen

Pohjoiseen

Etelään

Kerrospohjat

Kerrospohjat

Talo A
1. KERROS

3. KERROS

Talo B
2. KERROS

1. KERROS

2. KERROS

Kerrospohjat

Kerrospohjat

Talo C

Talo D

1. KERROS

1. KERROS

2. krs.
2. KERROS

2. KERROS

3. KERROS

Huoneistopohjat

A1 (1. krs)

1h+k
30,5 m2

A2 (2. krs)

2h+k
41 m2

Huoneistopohjat

A3 (2. krs)

1h+k
28 m2
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A4 (2. krs)

1h+k
33 m2

A4.jpg

Huoneistopohjat

Huoneistopohjat

A5 (2. krs)

A7 (3. krs)

A6 (3. krs)

A8 (3. krs)

2h+k
41 m2

2h+k
41 m2

1h+k
28 m2

1h+k
33 m2

Huoneistopohjat

Huoneistopohjat

A9 (3. krs)

B2 (1–2. krs)

B1 (1–2. krs)

B3 (1–2. krs)

2h+k
41 m2

2h+k
68 m2

2h+k
68 m2

2–3h+k
58 m2

Huoneistopohjat

Huoneistopohjat

C1 (1–3. krs)

D1 (1–2. krs)

C2 (1–3. krs)

D2 (1–2. krs)

5h+k
109 m2

4h+k
89 m2

2h+k
68 m2

2–3h+k
58 m2

Rakennustapaselostus

Kuistit ja terassit
- kannatinpalkit ja -pilarit, ilman pintakäsittelyä
- vesikatto ja räystäät, kuten päärakennuksessa
- aluslaudat, kuten päärakennuksessa
- lattialaudat kyllästetty
- lattian kannakkeet kyllästetty
- terassin/kuistin lattia, rossirakenne

Rakennustapaselostus
As Oy Helsingin Tyrni
Rakennustapaselostus
16.6.2021
Rakennuspaikka:
Akonlahdenkuja 1, 00920 Helsinki
Kiinteistönumero:
091-45-460-10
Tontin pinta-ala:
1539 m2

Rakennukset:
Rakennus A (talossa hissi)
Rakennus B
Rakennus C
Rakennus D

Tämä selostus käsittää seuraavat erilliset rakennukset: 4 kpl rivi- / kerrostaloja.
Asuntoja yhteensä 16 kpl sekä 2 kpl autotallia.

Kerrosmuoto: 1/3
Ulkoverhous: julkisivukuvien mukaan
Perustus: Teräsbetonisokkeli A, B , C, D-talo.
Lattia: Tuulettuva alapohja
Kattomuoto: talo A, B, C, D harjakatto.
Kattokaltevuus: Kuvien mukaan.
Tukikorkeus: Kuvien mukaan.
Katemateriaali: Profiilipelti.
Ilmanvaihto: Koneellinen ilmanvaihto.
Lämmitysmuoto: Maalämpö. Leasingkonetoimittaja:
Lähilämpö Oy. Viereinen yhtiö As Oy Helsingin Herukkaan toimitetaan samasta koneesta lämpö.
Lämmönjako: Lattia (vesikiertoinen), kph mukavuus
sähkö
Kiuas: Sähkö (Harvia kip 6 kw)
Db rakenne: Tarvittaessa
Räystäsmuoto: Umpi
Yläp. eriste: Asuinosa Puhallus/-palavilla 450 mm
Alapohjaeriste: 400 mm mineraalivilla
Sisäkaton verhous: MDF-paneeli
Ph:n seinärakenne: Puu/kipsi
Ulkovärit
Pääväri: Suunnitelman mukaan (kuultovärejä ei käytetä)
Täydentävät puuosat: Suunnitelman mukaan (kuultovärejä ei käytetä)
Vesikatto: Suunnitelman mukaan
Ovet: Suunnitelman mukaan
Ikkunat: Suunnitelman mukaan
Tontin tiedot
Kunta: Helsinki
Kylä/kortteli: Mellunkylä
Suunnitelmat
- Pääkuvat (pohja-, leikkaus- ja julkisivukuvat)
- Asemakuva
- Julkisivunäkymäkuva
- Pintavesisuunnitelma
- Puurakennesuunnitelma

Rakennustapaselostus

- LVI-suunnitelma
- Sähkösuunnitelma
- Esitäytetty energiatodistus
- Perustussuunnitelma
- Päärakennesuunnittelu sisältää kuvien leimautukset
rakennusvalvonnassa
Perustus
- Teräsbetoni perustus.
Alapohja: tuulettuva.
Ulkoseinät esim,
Ulkoseinärakenne sisäpinnasta lukien esimerkki
- kipsilevy 13
- koolaus 48*48 + mineraalivilla 45
- höyrynsulkumuovi 0.2
- pystyrunko 198 + mineraalivilla 200
- tuulensuojakipsilevy
- tuuletusrimoitus 30 mm
- ulkoverhouspaneli
Ulkoseinän U-arvo 0,16 asuinrakennuksessa.
Ulkoverhous
- js-kuvien mukaan
Vesikaton kantavat rakenteet:
- tuulisiteet
- naulalevyristikot
- tarvittavat liimapuupilarit ja palkit
Yläpohja (rakenne alhaalta):
- sisäkattoverhous huonetilaerittelyn mukaan
- koolaus k 400 (48x48)
- höyrynsulkumuovi
- tuulensuojalevy lämmöneristeen reunoille
- Puhallus/-palavilla 450 mm
Räystäät esim,
Umpi
- aluslaudat 20*120mm,
- otsalaudat 20*120mm ja 20*145mm

Vesikatto
- Profiilipelti
- Katto- ja harjapellit
- Pääty- ja taitepellit
- ruoteet
- tuuletusrima
- aluskate
Ikkunat (pohjakuvan mukaan)
- karmin ulko-osa alumiiniverhottu
- ulkopuite alumiinia
- sisäpuitteessa selektiivilasi argon täytteellä
- pintahelat valkoiset
- saranatapit ja aukipitolaitteet sähkösinkitty
- ikkunan U-arvo 1,00
- ikkunan väri, lupakuvien mukaan
- sälekaihtimet voi tarvittaessa hankkia rakennuttajan
kautta
- vuorilaudat kuvien mukaan
- Vesipellit (väri suunnitelmien mukaan)
Ulko-ovet
Ulko-ovet sisältävät:
- karmin
- lukkorungon
- vuorilaudat
- Kromi helat
- (ura-avainpesä)
- ulko-ovien kynnyspellit
Väliseinät
- väliseinien runkopuut kertopuuta (kantavien seinien
runko massiivipuuta)
- ylä- ja alasidepuu
- kipsilevy molemmin puolin
- lämmön- ja ääneneristeet 45 mm
Saunan sisustusmateriaalit
- paneelien koolauspuut
- alaslasketun katon runko
- saunan lauteet ja paneelit
Pesuhuoneen katto
- alaslasketun katon runko
- kattopaneeli
Ilmanvaihto
- Ilmanvaihtokone suunnitelmien mukaan
- Ilmanvaihtoputkien asennus ja eristys
- Liesituuletinkanavan asennus ja eristys
- Ilmanvaihdon mittaus ja säätö
- Kattoläpivientien asennus

- Iv-työnjohto
Vesi ja viemäri
- Vesijohdot asennettuna
- Viemärit asennettuna
- Viemärin tuuletuksen asennus ja eristys
- Jakotukit ja hanakulmat asennettuina
- Painekokeen
- Kvv- työnjohdon
- Kattoläpiviennit (MH muovi)
- Vesikalusteet erillisen luettelon mukaan

Lämmitys
- Maalämpö
- Vesikiertoinen lattialämmitys asennettuna
- Termostaatit suunnitelman mukaan
Sähkö
- Sähkösuunnitelma ja sähkömittauspöytäkirja
- Vain valun sisälle tulevat johdotukset putkitetaan
- Kiinteät valaisimet. LED
- Kalusteet ABB:n Jussi -sarjaa
- Antennikaapelointi ja rasiat, ei antennia katolle
- Datakaapelointi
- Lattialämmityksen termostaattien kytkentä
- pesuhuone lattialämmityskaapelointi
- Harvia kip 60 6 kw sähkökiuas
- Ryhmäkeskus IT osalla
- Sähköpääkeskus
- Ulkovalot seinässä
Sisustus
Huonetilaerittelyn mukaan (liite)
- Seinien tasoitukset ja pohjamaalaukset
- Pintamaalaukset paperinvalkoisella
- Vesieristys (ph:n seinät ja lattia, saunan lattia ja
seinän ylösnostot, khh:n lattia ja seinän ylösnosto)
Väliovet: Laakaovi
Kiintokalusteet ja kodinkoneet
Jää/pakastinkaappi suunnitelmien mukaan.
Uuni
Liesitaso
Jää/pakastin
Astianpesukone
Liesikupu
Kiintokalusteet: Kaluste suunnitelman mukaan.
Varusteet
- Vesikourut ja syöksyt (puolipyöreä) sekä ulkopellitykset
- Kattoturvatuotteet kuvien mukaan

Alueen palvelut ja liikenneyhteydet

Täydellinen kotipaikka aktiiviselle
kaupunkilaiselle
Tyrnin puukortteli sijaitsee vehreällä ja kodikkaalla pientaloalueella
Mellunkylässä. Vetovoimainen ja nopeasti kasvava kaupunginosa on
yksi Helsingin täydennysrakentamisen painopisteistä. Käytännössä
tämä tarkoittaa sitä, että asuinalueen palvelut ja liikenneyhteydet tulevat
paranemaan entisestään, kun mm. suunnitteilla oleva Vantaan pikaraitiotie
ja muut suuret liikennehankkeet etenevät.

Alueen palvelut ja liikenneyhteydet

Palvelut kävelyetäisyydellä
KAUPPA

T

HUOLTOASEMA

Vaan eipä palveluissa tällä hetkelläkään ole moitittavaa. Kauppakeskus,
kirjasto, koulut, päiväkodit, leikki- ja koirapuistot, ravintolat ja Myllypuron
kampuskin ovat kaikki kävelyetäisyydellä, samoin monipuoliset urheilu- ja
ulkoilumahdollisuudet sekä mukaan lukien Kontulan suosittu kelkkapuisto.
Sama koskee liikenneyhteyksiä. Myllypuron metroasemalle kävelee
viidessä minuutissa, lähimmälle bussipysäkille kahdessa ja Kehä I:lle
kaartaa omalla autollaan minuutissa.

KOULU

KOIRAPUISTO

TERVEYSASEMA
METRO
OSTOSKESKUS

PÄIVÄKOTI
LIIKUNTAPUISTO

Myllypuron ostoskeskus
=> 800 m

Päiväkoti Puro
=> 700 m

Myllypuron Liikuntamylly
=> 600 m

Kontulan ostoskeskus
=> 1,2 km

Päiväkoti Haikara
=> 900 m

Myllypuron liikuntapuisto
=> 1,5 km

Kontulan kirjasto
=> 1,5 km

Ryhmäperhepäiväkoti
Pikku Mylly
=> 800 m

Kurkimäen liikuntapuisto
=> 1,1 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

Myllypuron Montessorileikkikoulu
=> 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

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

Kuvia

Kuvia

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.

Ekologisuus

puukoti.fi

MYYNTI JA LISÄTIEDOT
Marika Nurminen
p. 050 5686665
marika.nurminen@puukoti.fi

