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alon tiedot				
Rakennuksen tyyppi
Valmistumisvuosi
Suunnitellut
Rakennusten lukumäärä
Porrashuoneiden lukumäärä
Kerrosten lukumäärä
Asuinhuoneistot
Autopaikat
Lämmitysjärjestelmä

Y

Lämmönjakojärjestelmä
Rakennusmateriaali
Kattotyyppi / katemateriaali
Ilmanvaihtojärjestelmä
Antennijärjestelmä
Tietoliikennejärjestelmä
Energiatodistus
Tilavuus
Tontin pinta-ala

Kylätie 16

Kerrostalo
Valmistumisvuosi 1971, perusparannus 2021
Arkkitehti Markus Tavio
1
2
5
40 kpl 25–25,5 m² yksiöitä, 8 kpl 41–42 m² kaksioita
Helsingin kaupungin katupysäköinti, asukaspysäköinti. Hälytysajoneuvoille,
kotihoidolle ja vieraille järjestetty pihapysäköinti.
Maalämpö, lämmöntalteenotto poistoilmastoinnissa ja katolla oma aurinkovoimala
Vesikiertoiset seinäpatterit, kylpyhuoneissa lattialämmitys (huoneiston sähkö)
Tiili
Tasakatto / huopakate
Koneellinen poistoilma lämmöntalteenotolla
Kaapeli-tv
DNA Taloyhtiönetti 10M/10M, mahdollisuus lisämaksusta lisätä nopeutta
Laaditaan maalämmön käyttöönoton jälkeen.
6965 m3
1719 m²

hteiset tilat 			
Porrastasoilla on tilavat tuuletus- /oleskeluparvekkeet sekä varastotila yhteiseen käyttöön. Varastotilassa on
käytössä esimerkiksi pölynimuri ja siivousvälineitä. Sisääntulokerros ja piha-alue on varattu asukkaiden yhteisille
tiloille.
Piha-alue
Terassipolku
Talvipuutarha
Grillausalue
Viljelylaatikot
Sisääntulokerros
Yhteisötupa- ja keittiö

Kirjasto
Kuntoilutila
Saunatilat
Pesutupa
Pyörävarasto

Asgerd Summelinin säätiö sr
Y-tunnus 0221105-5

Rakennuksen ympäri kulkee niin sanottu terassipolku, jolla ulkoilu onnistuu
omalla tontilla myös rollaattorilla
Lasitettu talvipuutarha sijaitsee porrashuoneiden välissä
Pihaan varataan erillinen alue grillaukselle sekä puutarhakeinulle
Viljelylaatikoissa voi viljellä vihanneksia tai kukkia

Yhteisötupa on asukkaiden yhteinen olohuone, jossa voi vaikka järjestää erilaisia
juhlia. Siellä voi katsoa tv:tä, soittaa pianoa, pelata pelejä ja viihtyä yhdessä talon
asukkaiden kanssa. Tilassa on keittiö ruokapöydällä, jota asukkaat voivat omatoimisesti käyttää vaikka leipomiseen tai lettukesteihin.
Kirjasto on varattu rauhallisempaan tekemiseen, lehtien lukuun, ompeluun,
netin selailuun. Säätiö tilaa päivittäis- ja aikakausilehtiä kirjastoon luettavaksi.
Kuntoilutilassa voidaan järjestää säätiön tukemia liikuntatunteja ja siellä voi
myös harjoitella omatoimisesti.
Saunatilat ovat tilavat ja pukuhuoneen yhteydessä on esteetön WC.
Pesutupa on hyvin varusteltu. Pyykin kuivatukseen on erillinen kuivatushuone
puhaltimella.
Pyörävarastossa on latauspistokkeita sähkökäyttöisille kulkuvälineille.

www.asgerdsummelin.fi

Asgerd Summelinin säätiö sr
Y-tunnus 0221105-5
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Pesuhuone

42

41

43

37

46

47

irt.var. (8 kpl)

36

45

31

30

29

32

38

irt.var. (15 kpl)
35

27

28

Lasitettu talvipuutarha

Pohjakuva on suuntaa-antava.
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Sauna
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SIIVOUS
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Yhteisötupa

mittarikomero

Kylänevankuja / Strömstadin puisto / etelä

Kuntoilutila

WC
Kirjasto

Yhteisökeittiö

terassi

Ulkoilualue / länsi
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Kylätie / itä

