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Alppikylään hyvien liikenneyhteyk-
sien varrelle nousee urbaani ja tiivis 
uusi helsinkiläinen kaupunginosa. 
Hyvät liikenneyhteyden yhdistyvät 
alueen useisiin puistoihin ja liikunta-
mahdollisuuksiin. Lähellä ovat Mal-
min, Jakomäen ja Puistolan palvelut.

Säkkikadun puhtaaksi muuratut kau-
punkipientalot muodostavat rauhalli-
sen kokonaisuuden. Samaan kortte-
liin valmistuu kesällä 2014 Suomen 
Omakodin asuntoja.

Asumisoikeusyhdistys Suomen omakodin seuraavan 
hankkeen markkinointi on käynnistynyt.  Alppikylän kes-
kelle osoitteeseen Säkkikatu 4 tulee varattavaksi 11 tila-
vaa ja valoisaa asuntoa.

Kohteen suunnittelussa on huomioitu 
asukaslähtöisyys sekä  kohtuuhintai-
suus. Asukkaat saavat itse muokata 
asuntonsa pohjaratkaisua ja varus-
tetasoa esivalituista vaihtoehdoista 
Tilamo -verkkopalvelussa.

Voit ilmoittautua hakijaksi osoitteessa 
www.suomenomakoti.fi.

Yksilöllistä asumista Helsingin  
uusimmassa kaupunginosassa



säkkikatu 4

alppikYlän Huippu

alppikYlä – urbaania asumista  
HYvien liikenneYHteYksien varrella

päiväkoti



asemapiirros



Asuntotyypit

huoneistotunnus huoneistotyyppi Pinta-ala (m2)
(asuinkerrokset)

Pinta-ala (m2)
(pihavarasto)

A/A1 (päätyasunto) 4-5h+k+kph+sauna 101,5 7
B/A2 (keskiasunto) 4-5h+k+kph+sauna 101,5 7
C/A3 (keskiasunto) 3h+k+kph+sauna 75 4
d/A4 (keskiasunto) 3h+k+kph+sauna 75 4
e/A5 (päätyasunto) 3h+k+kph+sauna 75 5,5
F/B6 (päätyasunto) 3h+k+kph+sauna 75 5,5
G/B7 (keskiasunto) 3h+k+kph+sauna 75 5,5
h/B8 keskiasunto) 4-5h+k+kph+sauna 101,5 7
I/B9 (keskiasunto) 4-5h+k+kph+sauna 101,5 7

J/B10 (keskiasunto) 4-5h+k+kph+sauna 101,5 7
K/B11 (päätyasunto) 4-5h+k+kph+sauna 101,5 7

Lisäksi jokaiseen asuntoon kuuluu oma piha.

tilamo -verkkopalvelu asuntojen 
muokkaamiseen

Huoneistoluettelo

Suomen Omakodin hankkeiden kes-
keinen lähtökohta on asukaslähtöi-
syys. Kohteiden suunnittelussa pyri-
tään ottamaan huomioon tulevien 
asukkaiden vaihtelevat tarpeet. 

Asukkaat voivat valita erilaisia yksi-
löintejä etukäteen suunnitelluista 
vaihtoehdoista Tilamo -verkkopalve-
lun avulla 

Valitsemalla sopivan pohjaratkaisun, 
pintamateriaalit ja asunnon muun 

varustetason kohteen asuntoja voi muo-
kata erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Seuraavilla sivuilla on esitelty esisuun-
niteltuja pohjaratkaisuja. Pintamateriaa-
leihin tulevat asukkaat pääsevät vaikut-
tamaan asuntovalinnan jälkeen. 

Kohteen suunnittelu on edelleen käyn-
nissä. Päivitämme esitettä suunnittelun 
edetessä. 



poHjaratkaisuvaiHtoeHdot: 
4-5H+k+kpH alakerta

HUOM. Huoneistopohjat eivät ole mittakaavassa.



poHjaratkaisuvaiHtoeHdot: 
4-5H+k+kpH Yläkerta

HUOM. Huoneistopohjat eivät ole mittakaavassa.



poHjaratkaisuvaiHtoeHdot: 
3H+k+kpH

HUOM. Huoneistopohjat eivät ole mittakaavassa.



Asumisoikeusyhdistyksen rooli asu-
misoikeusasuntojen rakennuttajana 
ja omistajana tarkoittaa asukkaiden 
näkökulmasta suurempia vaikutus-
mahdollisuuksia. Rakennusten omis-
tajana asumisoikeusyhdistys käyttää 
päätösvaltaa rakennusten talouden 
ja ylläpidon hallinnossa. Yhdistyk-
sen jäseninä asumisoikeuden haltijat 
käyttävät omistajan ääntä yhdistyk-
sen rakennuksia koskevassa päätök-
senteossa. 

Asumisoikeus on riskitön ja turvalli-
nen asumismuoto, jossa asumisen 
kulut on ennakoitavissa. Oikeus on 
elinikäinen ja pysyvä. Asumisoikeus-
asunnon hankinnasta ei peritä varain-
siirtoveroa, eikä hankkija menetä 
ensiasunnon ostajan veroetua. 

Asunnossa ei ole jälleenmyyntiris-
kiä. Asumisoikeusasunnosta luovut-
taessa asumisoikeusmaksu palau-
tetaan enintään kolmen kuukauden 
kuluessa luovutuksesta. Asumisoike-
usasunnosta luovuttaessa luovutus-
hinta on alkuperäinen asumisoikeus-
maksu rakennuskustannusindeksillä 
tarkastettuna. Asunto on mahdollista 

asumisoikeusYHdistYs  
suomen omakoti

vuokrata yhdistuksen hallituksen 
luvalla määräaikaisella vuokraso-
pimuksella enintään kahdeksi vuo-
deksi kerrallaan.

Asumisoikeussopimusta voi käyttää 
pankkilainan vakuutena pankin laina-
ehtojen mukaisesti. Asumisoikeus-
maksuun tarvittavan lainan korko on 
vähennyskelpoinen verotuksessa. 
Käyttövastikkeen maksamiseen voi 
saada Kelan asumistukea samojen 
säännösten mukaan kuin vuokra-
asuntoihin.

Asukkaat pystyvät itse vaikuttamaan 
asumisen kustannuksiin. Kuukausit-
tainen käyttövastike perustuu asun-
non todellisiin ylläpitokustannuksiin. 
Asumisoikeusasuntoihin ei ole tulo-
rajoja. Yli 55-vuotiailla ei ole varal-
lisuusrajoja. Asumisoikeuden voi 
jättää perinnöksi tai siirtää perheen-
jäsenelle.

Asunnon hakija tarvitsee järjestys-
numeron, jonka voi hakea Helsin-
gin kaupungin asuntotoimistosta. 
Asukkaat valitaa varausnumeroiden 
perusteella.

Suomen omakodin kohteet ovat osa asumisoikeusjär-
jestelmää, jossa asukkaat omistavat asumisoikeuden 
rakennuttajayhtiön tai yhdistyksen omistamaan asun-
toon. Yhdistysmuotoisessa asumisoikeusjärjestelmässä 
asuntojen omistajana on yhdistys itse.


