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Alppikylänkatu 4 on vuonna 2010 valmistunut kolmen 
kerrostalon asumisoikeuskohde Pohjois-Helsingin Alppi-
kylässä. Alppikylä on uusi asuinalue Tattarisuon teolli-
suusalueen sekä Puistolan, Jakomäen ja Heikinlaakson 
asuinalueiden välissä Lahdenväylän välittömässä läheisyy-
dessa. Alppikylään rakennetaan oma päiväkoti. Muut  
peruspalvelut sijaitsevat alle kilometrin päässä Jako-
mäessä. Jakomäessä on ala- ja yläkoulut sekä useita 
kunnallisia ja yksityisiä päiväkoteja. Koulujen yhteydessä 
on myös urheilukenttä. Lähin uimahalli, terveysasema, 
apteekki ja kirjasto palvelevat Jakomäessä. Jakomäestä 
löytyy myös päivittäistavarakauppa, joitakin erikoistavara-
kauppoja ja ravintoloita. 

©
 T

A-
Yh

tiö
t®

 |
 P

id
ät

äm
m

e 
oi

ke
ud

en
 m

uu
to

ks
iin

. 2
01

6/
03

 

Tarkista ajankohtainen asumisoikeusmaksu ja käyttövastike kohteen myyjältä.

Lisätietoja kohteesta sekä asuntojen pohjakuvat: www.ta.fi

MATERIAALIT JA VARUSTEET
Lattiat Laminaatti

Kylpyhuoneet Laatoitus, mukavuuslattialämmitys
Seinät laatoitettu, katto paneloitu

Saunat
Lattia laatoitettu
Seinät ja katto paneloitu
Sähkökiuas

Keittiö
Vakioliesi
Jää-/pakastinkaappi (4h+k asunnoissa  
erillinen jääviileäkaappi ja pakastinkaappi)

HUONEISTOT
Kpl Huoneistotyyppi Pinta-ala m²

9 1h+tupak 34,5

10 2h+k 45,5 – 50,0

30 2h+k+s 54,0 – 61,5

4 3h+k+s 69,0

3 4h+k+s 83,5

KOHTEEN PERUSTIEDOT
Valmistunut 2010

Asuntoja yhteensä 56 kpl

Talotyypit Kerrostalo, 4-5 krs

Hissi Kyllä

Lämmitysmuoto Kaukolämpö, vesikeskuslämmitys 
(patterit)

Ilmanvaihto Huoneistokohtainen tulo- ja poisto-
ilmanvaihto lämmön talteenotolla

Autopaikat
20 hallipaikkaa
23 lämpötolpallista ulkopaikkaa,  
joista 2 invapaikkaa ja 1 vieraspaikka 

TV/Internet Kaapeli-TV
TA:n laajakaistaliittymä

Säilytystilat/yhteiset tilat

Irtaimistovarastot
Ulkoiluväline- ja lastenvaunuvarastot
Talopesula ja kuivaushuone
Saunaosasto

Alppikylänkatu 4

Asiakaspalvelukeskus
Puh. 045 7734 3777
info@ta.fi

Hyvä tietää asumisoikeudesta
• Omistusasumista vastaava asumisturva ilman  

suurta lainaa ja jälleenmyyntiriskiä.
• Asunnon hankintahinnasta maksetaan 15 %  

asumis oikeusmaksuna.
• Asumisoikeussopimus käy lainan vakuudeksi.
• Käyttövastike on alueen vuokratasoa alhaisempi.
• Asumisoikeusasuntoihin on mahdollista  

saada asumistukea.
• Asunnosta luopuessasi saat takaisin alku peräisen 

asumisoikeusmaksun raken nus kustannus indeksillä 
tarkistettuna.

• Hakiessasi asumisoikeusasuntoa tarvitset järjestys-
numeron. Katso: www.asumisoikeushakemus.net

• Hakijan tulot eivät vaikuta asunnon saantiin.
• Yli 55-vuotiailla hakijoilla ei ole varallisuusrajoja.
• Jos asuntoon ei ole muita hakijoita, voi asunnon  

saada varallisuusrajat ylittävä hakija.

TA-Asumisoikeus Oy
Sinikalliontie 14, 02630 Espoo
Puh. 045 7734 3908


