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Alppikylään nousee urbaani ja tiivis 
uusi helsinkiläinen kaupunginosa. 
Hyvät liikenneyhteyden yhdistyvät 
alueen useisiin puistoihin ja liikunta-
mahdollisuuksiin. Lähellä ovat Mal-
min, Jakomäen ja Puistolan palve-
lut, joita täydentävät Viikin palvelut ja 
ulkoilumahdollisuudet.

Reppukadun asunnot jatkavat kortte-
lin arkkitehtonista linjausta. Paikalla 
muuratut kaupunkipientalot muo-
dostavat rauhallisen kokonaisuuden. 
Kohteen suunnittelussa on huomi-

Asumisoikeusyhdistys suomen omakodin seuraavan 
hankkeen markkinointi on käynnistynyt. Reppukadun 
kohteen 9 tilavaa ja valoisaa asuntoa täysin valmiilla 
käyttöullakoilla täydentävät suomen omakodin Alppiky-
län korttelin.

oitu asukaslähtöisyys sekä  kohtuu-
hintaisuus. Asukkaat saavat itse 
muokata asuntonsa pohjaratkaisua 
ja varustetasoa esivalituista vaihto-
ehdoista Tilamo -verkkopalvelussa.  
 
Samaan kortteliin on valmistunut 
kesällä 2014 Suomen Omakodin 
asuntoja. Korttelin toiselle laidalle  
kohteeseen nousee talven aikana 9 
asuntoa.

Voit ilmoittautua hakijaksi: 
www.suomenomakoti.fi/hankkeet.

Reppukatu 3 täyttää Suomen  
omakodin aSumiSoikeuSkoRttelin
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Reppukatu 3

alppikylän huippu

alppikylä – uRbaania aSumiSta  
hyvien liikenneyhteykSien vaRRella
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Asuntotyypit

huoneistotunnus huoneistotyyppi
Pinta-ala (m2)

(asuin- 
kerrokset)

Pinta-
ala (m2)
(piha-

varasto)

Asumis- 
oikeusmaksu 

A1 (päätyasunto) 3h+k+kph+s 78 4 42 916 €
A2 (keskiasunto) 3h+k+kph+s 78 4 40 997 €
A3 (keskiasunto) 3h+k+kph+s 78 4 40 997 €
A4 (keskiasunto) 3h+k+kph+s 78 4 40 997 €
A5 (päätyasunto) 3h+k+kph+s 78 4 42 916 €
B6 (päätyasunto) 3h+k+kph+s 78 5 42 916 €
B7 (keskiasunto) 3h+k+kph+s 78 5 40 997 €
B8 keskiasunto) 3h+k+kph+s 78 5 40 997 €

B9 (päätyasunto) 3h+k+kph+s 78 5 42 916 €

Lisäksi jokaiseen asuntoon kuuluu oma piha ja täysin valmiiksi rakennettu  
käyttöullakko. Kohteen alustava maksuaikataulukko: 

1. erä 10%, kun asukas hyväksyy tarjotun asunnon, arviolta 1.10.2014
2. erä 40%, kun asumisoikeussopimus allekirjoitetaan, arviolta 31.10.2014
3. erä 20%, kun maanrakennustyöt aloitetaan, arviolta 1.12.2014
4. erä 25%, kun rakennukset ovat harjakorkeudessa, arviolta 15.3. 2015
5. erä 5%, kun rakennusten sisävalmistustyöt on pääosin tehty, arviolta 1.9.2015

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 mieltymys-
tensä mukaan erilaisia yksilöintejä 
etukäteen suunnitelluista vaihtoeh-
doista Tilamo -verkkopalvelun avulla. 

Seuraavilla sivuilla on esitelty esi-
suunnitellut pohjaratkaisut. Pinta-
materiaaleihin tulevat asukkaat pää-
sevät vaikuttamaan asuntovalinnan 
jälkeen. 

Kohteen suunnittelu on edelleen 
käynnissä. Päivitämme esitettä suun-
nittelun edetessä. 



pohjaRatkaiSut: 
3h+k+kph+S alakeRta ja yläkeRta

HUOM. Huoneistopohjat eivät ole mittakaavassa.



pohjaRatkaiSut: 
3h+k+kph+S ullakko

HUOM. Huoneistopohjat eivät ole mittakaavassa.

Käyttöullakon 1,6 metriä ylittävä osa on piirrok-
sessa esitetty ohuella mustalla katkoviivalla.



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 mahdol-

aSumiSoikeuSyhdiStyS  
Suomen omakoti

lista vuokrata yhdistyksen 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. 
Vastikkeen maksamiseen voi saada 
Kelan asumistukea samojen sään-
nösten mukaan kuin vuokra-asuntoi-
hin.

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 asukkailla on asumisoikeus rakennut-
tajayhtiön tai yhdistyksen omistamaan asuntoon. Yhdis-
tysmuotoisessa asumisoikeusjärjestelmässä asuntojen 
omistajana on yhdistys itse.


